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PASTELURI
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I

SERILE LA MIRCESCÎ

Oerdeleîe-s lsate i lampele aprinse;

In sob arde tocul, tovar mîngios,

i cadrele-aurite ce de prei sînt prinse

Sub palid lumin apar misterios.

Afar plou, ninge ! afar-î vijelie,

i criveul alearg pe câmpul înnegrit;

Har eii, retras în pace, atept din cer s vie

O zinâ drsrlas cu elasul aurit



SERILE LA MIRCESCI

Pe jilu-mî, lâng mas, avend condeîu 'n mân,
Când scriu o trof dulce, pe care-o prind din sbor,

Când ochîu-mî întîlnesce 'admira o cadîn

Ce 'n cadrul eî se 'ntinde alene pe covor.

Frumoas, alb, jun, cu formele rotunde,

Cu pulpa mrmurie, cu sinul, dulce val,

Ea pare Zea Venus când a eit din unde

Ca s arate lumeî frumosul ideal.

Alture apare un câmp de aspr lupt.

Ptat cu sînge negru, acoperit cu morî.

Un june 'n floarea vîeiî stringând o spada rupta

intesce ochii vestec^i pe-a vecînicieî porT.

Apoi a mea privire prin cas rtcind
Cu jale se opresce pe un ora tcut,

Veneia, regin ce 'n mare se oglind

Far' a videâ pe frunte î splendoarea din trecut.

O lacrim. . . Dar eat plutind pe-a mrii spume

O sprinten corvet, un rapide-Akyon;

i eat colo 'n ceruri pribegile din lume,

Cucoarele în irurf sburând spre orizon.



SERILE LA MIRCESCI

O ! farmec, dulce farmec a vîeiî cletoare,

Profund nostalgie de lin, albastru cer !

Dor ginga de lumin, amor de dulce soare,

Voî me rpii când vine în ear asprul ger !

Afar ninge, ninge, i apriga furtun

Prin neagra 'ntunecime respânde reci fiori,

Ear eu visez de plaiuri pe care alba lun
Revars'un val de aur ce curge pintre flori.

Ved insule frumoase i mri necunoscute,

i splendide orae i lacuri de smarald.

i cete de selbatecî prin codi-i deT perdute

i zine ce se scald în faptul (^ileî cald.

Prin fumul igaretei ce sboar în spirale

Ved eroî prini la lupt pe câmpul de onor,

i 'n tamice saraiurf minuni orientale

Ce 'n suflete deteapt dulci visuri de amor.

Apoi închipuirea îî stringe-a sa arip
;

Tablourile toate se terg, dispar încet.

i miî de suvenire me 'ncungîur 'ntr'o clip

In faa unui tainic i drgla portret.



SERILE LA MIRCESCI

Atunci inima-mî sboar Ia ralul vieii mele,

La timpul mult ferice în care-am suferit,

'atuncî pduri i lacurT, \ mri i flori i stele

Intoan pentru mine un imn nemrginit.

Aa 'n singurtate, pe când afar ninge.

Gândirea mea se primbla pe mândri curcubcf,

Pn' ce se stinge fo:ul, i lampa 'n glob s-j stinge

i salt celiiu-mT de pe genunchii meî.

Mircescî, 1S67.



I

II

SFÎRIT DE TOAMN

/~\aspeiî caselor noastre, cocostircî i rindunele

Prsit-au a lor cuiburi 'au fugit de dile rele;

Cârdurile de cucoare, inirându-se 'n lung sbor,

Pribegit-au urmrite de al nostru jalnic dor.

Vesela verde câmpie acu-î trist, vestec^it
;

Lunca, btut de brum, acum pare ruginit;

Frunzele-î cad, sbor în aer, i de crengi se deslipesc

Ca frumoasele iluzii dintr'un suflet omenesc.



SKIBSIT DE TOAMNA

Din tus-patru pri a lumii se ridic 'nalt pe cerurî,

Ca balauri din poveste, nouri ne^ri plini de gerurf.

Soarele iubit s'ascunde, iar pe sub grozavii nori

Treceun cârd de corbi ernaticî prin vzduh croncnitorî.

piua scade ; earna vine, vine pe crive clare

!

Vintul uer prin hornuri respândind înfiorare.

Boii rag, caii rîncheaz, cânii latr la un loc,

Omul, trist, cade pe gânduri i sapropie de foc.

Mircesci, 1867.



III

E A R N A

TAin vzduh cumplita earn cerne norii de zpad,
Lungi troene cletoare adunate 'n cer grmad

;

Fulgii sbor, plutesc în aer ca un roiu de fluturi albi,

Respândind fiorî de ghea pe ai eriî umeri dalbi.

)iua ninge, noaptea ninge, dimineaa ninge ear

Cu o zale argintie se imbrac mîndra ear
;

Soarele rotund i palid se prevede pintre nori

Ca un vis de tineree pintre anii trectori.



10

i

Tot e alb pe câmp, pe dealurî, împregîur, în deprtare

Ca fantasme albe plopii înirai se perd în zare,

i pe 'ntinderea pustie, fr urme fr drum,

Se ved satele perdute sub clbucii albi de fum.

Dar ninsoarea înceteaz, norii fug, doritul soare

Strlucesce i dismeard oceanul de ninsoare,

Eat'o sanie uoar care trece peste vî. . .

In vzduh voTos resun clinchete de zursali.



IV

GERUL

ryerul aspru i slbatic stringe 'n brae cu jlire

Neagra lunc de pe vale care zace 'n amorire;

El ca pe-o mireas moart o 'ncunun despre zori

Cu 'n vel alb de promoroac i cu ururi lucitori.

Gerul vine de la munte, la fereastr se opresce,

i, privind la focul vesel care 'n sobe straluctsce,

El depune fîorî de earn pe cristalul îngheat,

Crini i roze de zpad ce cu drag le-a sri;tat.



12 GERUL

Gerul face cu-o suflare pod de ghea între malurr,

Pune streinelor casei o ghirland de cristaluri,

Ear pe fee de copile înfloresce trandafiri

S ne-aduc viu aminte de-ale verif înfloriri.

Gerul d aripT de vultur cailor în spumegar,

Ce se 'ntrec pe câmpul luciu, scoend aburi lungi pe nare.

1 tu, gerule nprasnic, vin' îndeamn calul meu

S me poarte ca sgeata unde el scie i eu !



V

\' I S C o L U L

/^riveul din Meaz-noapte vîjie prin vijelie,

^Spulberând zpada 'n ceruri de pe deal, de pe câmpie.

Valuri albe trec în zare, se aeaz 'n lung troean

Ca nisipurile dese din pustiul african.

Viscolul frmînt lumea!.. Lupii suri es dup prad,

Alergând, urlând în urm-î prin potopul de zpad.

Turmele tremur; corbii sbor vîrtej, rpii de vînt,

i rchitele se 'ndoae lovindu-se de pâmînt.



14 VISCOLUL

Sbert, rget, 'pet, vaet miî de glasuri spîmântate

Se ridic de prin codrii, de pe dealuri, de prin sate.

i 'ndeparte se aude un nechez resuntor. . .

Noaptea cade, lupii url. . . Vai de cal i cletor !

Fericit acel ce noaptea rtcit în viscolire

St, aude 'n câmp ltrare i zresce cu ufmire

O csu drgla cu ferestrele lucind,

Unde dulcea ospeie îl întîmpin zimbind!



VI

SANIA

T\[ cu soare, ger cu stele !..Haî, iubit, la primblare

> Caii muc'a lor zbale, surugiul e clare

;

Sniua, cuib de earna, e cam strimt pentru doT...

Tu zimbesci?.. Zimbirea-î c^ice c e bun pentru noî.

Caii scutur prin aer suntoarele lor salbe

Rpind sania uoar care las urme albe.

Surugiul chiuesce ; caii sboar ca doî zmei

Prin o pulbere de raze, prin un nour de scânteî.



16 SANIA

Pe câmpia înlbit, neted, strlucitoare

Se ved insule de codri, s'aud cânî la vîntoare,

Ear în lunca pudruit cu mnunt mrgritar

Salt'o veveri mic pe o creang de stejar.

Acum trecem prin poene, acum trecem prin zvoae

;

Crengile-aninate 'n cale ning stelue i se 'ndoae

Eat'o gingae mldi cu irag de mriorî...

Tu o rupi?.. Ea te stropesce cu fulgi albf recoritorî.



Vt!

MEZUL ERNEÎ

Tn pduri trsnesc stejarii ! E un ger amar, cumplit

Stelele par îngheate, cerul pare oelit,

Ear zpada cristalin pe câmpii strlucitoare

Pare-un lan de diamanturî ce scârie sub picioare.

Fumuri albe se ridic în vzduhul scânteîos

Ca înaltele coloane unui templu maîestos.

i pe ele se aaz bolta cerului senin

Unde luna îî aprinde farul tainic de lumin.

46001. — Alrcsandri. — /' oesiz. II.



18 MEZUL ERNEÎ

O! tablou mre, fantastic!.. Miî de steie argintii

In nemrginitul templu ard ca vecînice fclii.

Munii sînt a luî altare, codrii organe sonoare

Unde criveul petrunde scocnd note 'ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fr vîea, fr glas;

Nici un sbor în atmosfer, pe zpad nici un pas
;

Dar ce ved.^ . . în raza luneî o fantasm se arat . .

E un lup ce se alung dup prada-î spîmântat!



Vili

LA GURA SOBEI

Oezat la gura sobef noaptea pe când viscolesce,

Privesc focul, scump tovare^, care vesel pâlpesce,

i prin flacra albastr vreascurilor de aluni

Vcd trecând în sbor fantastic a povetilor minuni.

Eat'o pasere meastr prins 'n lupt cu 'n balaur
;

Eat cerbî cu stele 'n frunte carii trec pe puni de aur;

Eat caî ce fug ca gândul; eat zmef înaripai

Care-ascund în mari palaturi mîndre fete de 'mperaî.



20 l-A GURA SOBKÎ

Eat pajuri nsdrvane, care vin din neagra lume,

Aducând pe lumea alb Fef-frumoî cu falnic nume
;

Eat 'n lacul cel de lapte toate zinele din raiu . . .

Nu departe st Pepelea tupilat în florf de maiu.

Dar pe mine ce m'atrage, dar pe mine ce me 'ncânt

E Ileana Cosinzeana! în cosi floarea-î cânt.

Pan 'n cjiu stau pe gânduri i la ea privesc ufmit,

C-mî aduce viu aminte de-o minune ce-am iubit 1



IX

BRADUL

Ous pe culme bradul verde

'*^"^Sub zpada albicioas

Pintre negur se perde

Ca o fantasm geroas,

i privesce cu ntristare

Cum se primbla prin restoace

Earna pe un urs clare,

Earna cu epte cojoace.



22 BRADUL

El se scutur i (^ice:

«In zdar tu, vrjitoare,

«Aducî viforul pe-aice,

«Aduci (^ile fr soare.

«In zdar îngheî pmîntul,

«Ucic^î florile i stupii,

<i trimiî moartea cu vîntul,

«i trimii foamea cu lupiî.

«In zdar a ta suflare

«Apa 'n riurî o încheag,

«terge urma pe crare,

«i de mine ururi leag.

«In zdar aduci cu tine

«Corbul negru i prdalnic,

«i din codrii cu jivine

«Faci se eas urlet jalnic.

«In zdar, urgie crud,

«Lungescî noaptea 'ntunecoas

«i, ri^end de-a lumeî trud,

«Scurte(^r (jiiua luminoas.



BRADUL 23

«In zdar îmî puî povar
<De zpad i de ghea.
«Fie earn, fie var,

«Eu pstrez a mea verdea



SFÎRITUL ERNEÎ

O 'a dus zpada alb de pe întinsul eriî,

'*'~^S'au dus (filele Babei i nopile vegherii.

Câmpia scoate aburi; pe umedul pmînt

Se 'ntind crri uscate de-al primverii vînt.

Lumina e maî cald i 'n inim petrunde;

Prin rîpî adânci zpada de soare se ascunde.

Piraele umflate curg iute opotind

i mugurit pe creang se ved îmbobocind.



SFÎRITUL ERNEÎ _ 25

O Doamne! eat'un fl.itur ce prin vzduh se perde

!

In câmpul ve^ited eat un fir de earb verde

Pe care 'ncet se urc un galbin «^ândcel

i sub a luî povar ii pleac 'ncetinel.

Un fir de earb verde, o raz 'ncl(Jitoare,

Un gândcel, un flutur, un clopoel în floare.

Dup o earn lung 'ua dor nemrginit

Aprind un soare dulce în sufletul uimit !



XI

OASPEII PRIMVERII

Tn fund, pe cer albastru, în zarea deprtat,

La resrit, sub soare, un negru punt s'arat

!

E cocostîrcul taînic in lume cletor.

Al primvereî dulce iubit prevestitor.

El vine, se inal, în ceruri line sboar.

i, rapide ca gândul, la cuîbu-î se coboar;

Ear copilaii' veselî, cu peptul desgolit,

Alearg, sar in cale-î i-i cjic: Bine-aî sosit

!



OASPEII PRIMVERII 27

In aer cfocârlia, pe cas rândunele,

Pe crengile pdurii un roiu de psrele
Cu-o lung ciripire la soare se 'ncl<^esc

i pe deasupra blii nagâif se 'nvîrtesc.

Ahl eat primvara cu sinu-î de verdea!

In lume-î veselie, amor, sperare, vîea,

i cerul i pmintul preschimb srutri

Prin raze aurite si vesele cântri !



XII

CUCOARELE

"Pvin cea zare luminoasî vine-un lung ^ir de cucoare,

Aducând pe-aripî întinse calde raze de la soare;

Eat-le de-asupra noastr, eat le colo sub nor,

In vzduh cluzite de-un pilot, betrân cocor.

Ele vin din fundul lumii, de prin clime înfocate,

De la India Brahmin, unde fcarele 'ncruntate,

Pardo^sî, tigri, erpi giganticf stau în jugli tupilaî.

Pândind noaptea elefani f cu lungi" trombe înarmai.



CCCOAHKLE 29

Fericite cletoare ! sburând iute pe sub cerurî,

Au ve^ut în rpegîune ale Africeî misterurf,

Lacul Cîad i muniî Lunii cu Pustiu 'ngrozitor,

Nilul alb crui se 'nchin un cumplt negru popor.

Cletoare scumpe mie! . . Au lsat in a lor cale

Asia cu-a sale riurf, Caemirul cu-a sa v-ale,

Au lsat chîar Ceylanul, mindra insul din raiu.

i revin cu fericire pe al erii dulce plaiu!



XIII

NOAPTEA

"T^oaptea-î dulce 'n primvar, linitit, recoroas

Ca 'ntr'un suflet cu durere o gândire mângîoas.
Icî, colo, cerul dispare sub marî insule de nori

Scuturând din a luî poale lungi i rpi(,lî meteorî.

Pe un deal în deprtare un foc taînic strlucesce

Ca un ochiu ro de balaur care-adoarme i clipesce.

Sînt pstori în eztoare, sau vr'o ceat de voînicî r

E vr'o tabr de carre, sau un rond de tricolicî ?



NOAPTEA 31

Ctrci muni prin întuneric un lung bucfum se aude.

El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude,

Când din culme 'n culme noaptea buciumele resunaii

i la lupte sângeroase pe Românf îi deteptau.

Acum îns vîeaa-î lin; eara doarme 'n nepsare!

Când i când un câne latr la o umbr ce-î apare,

i 'ntr'o balt miî de broasce în lung hor orcesc,

Holbind o:hiî cu intire la luceaferul ceresc!



X'.V

DIMINEAA

T/^'orî de c^iu se revars peste vesela natur,

Prevestind un soare dulce cu lumin i cldur.

In curînd i el apare pe-orizonul aurit,

Sorbind rou dimineiî de pe câmpul înverc^it.

El se 'nal de treî suliî pe cereasca mândr scar

i cu raze viî srut june flori de primvar,

Dedieî i viorele, brebeneî i toporaî

Ce resbat prin frun(,lt uscate i s'arat drglaî.



DIMINEAA 33

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de munc.
Pserelele-î dreg glasul prin hugeagul de sub lunc.

In grdinî, în câmpî, pe dealuri, prin poene i prin viî

Ard movili buruenoase scoând fumuri cenuiî.

Caii sburd prin ceairurî ; turma sbear la pune;
Mieii sprinteni pe colnice fug grmad 'n rpigîune,

i o blând copilit, torcând lân din fuior,

Pasce bobocei de aur lâng'un limpede isvor.
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XV

TUNETUL

Oe lanul lung i verde cu grâul resarit

O umbr cletoare se 'ntinde 'ncet i trece,

Precum un rîu de munte, când gheaa s'a topit,

Se vars peste malurf, câmpiile s 'nece.

E umbra unor nourî albii, uori, mnunî,
Ce lunec sub soare, cldind un lan de munî.

Eî vin în mezul c^lileî c'un surd i taînic sunet

i, ca semnal de v-îea, aprind in cer un tunet.



Vzduhul bubuesce ! . . Pamîntul desmorit

Cu miî i miî de glasuri semnalului respunde,

i de asprimea ernei' simindu-se ferit,

De-o nou 'ntinerire ferice se ptrunde.

La rsrit urare! urare la apus!

Un cârd de vulturi agerf, rotindu-se pe sus,

Se 'nal ca s'asculte mult vesela fanfar

Ce bucium prin nouri frumoasa primvar.



XVI

F L o R I I L P:

/^at ^ile 'licritoare

Dup aspre vijelii!

Vin Floriile cu soare

i soarele cu Florir.

Primvara 'ncânttoare

Scoate earba pe câmpiî.

Vin F"loriile cu soare

Si soarele cu Morii.



FLORIIl.E

Lumea-T toat 'n srbtoare,

Ceru-î plin de ciocârlii.

Vin Floriile cu soare

i soarele cu Florii.

Pecat, (^eu, de cine moare.

i ferice de ceî viî

!

Vin Floriile cu soare

i soarele cu Floriî.

Copilit, nu vref oare,

Nu vreî cu mine se viî,

Când Floriile-s cu soare

i soarele cu Floriî r

S culegem la recoare

Viorele albstrii r

Haî ! Floriiles cu soare

i soarele cu Floriî.

Eli î-oîu da de orî-ce floare

Miî de srutrî .i miî.

Haî ! Floriile-s cu soare

i soarele cu Floriî.



38 FLORIILE

Ear tu, dulce zimbitoare,

Te-i face c te mâniî. . .

Haî ! Floriile- s cu soare

i soarele cu Florii.



XVII

P A S C E L E

T\e Pascî în satul vesel csuele 'nlbite

Lucesc sub a lor maldurî de trestii aurite,

Pe care cocostîrciî, înfipi într'un picior,

Dau gâtul peste aripi tocând din cîocul lor.

Un scrânciob maî la vale pe lâng el adun
Flci i fete mîndre- ce rid cu voie bun;
i n sunet de vioare, de cobze i de naiu

Se 'ntoarce hora lin, clcând pe verde plaiu.



40 PASCELE

Betrânî cu fee stinse. Români cu fee dalbe,

Românce cu ochi negri .^i cu tergare albe

Pe earba resrit fac praznic la un loc,

Ear pe 'mpregiur copiii se prind la lupt 'n joc

i scrânciobul se 'ntoarce purtând în legnare

Prechî îmbriate cu dulce infocare.

Ochiri scînteitoare i gingae zîmbirî

Ce viu respând in aer electrice luciri.



XVIII

PLUGURILE

T^oroc buni .Pe câmpul neted es Românii cu-a lor plugun

"*Boî plvani în câte ese trag, se opintesc în juguri.

Braul gol apas 'n coarne; ferul tae brazde lungi

Ce se înir 'n bttura ca lucioase negre dungi.

Treptat câmpul se umbresce sub a brazdelor desime

;

El resun n mare sgomot de voioasa argime,

Ear pe lanul ce în soare se svinteaz fumegând

Cocostîrciî cu largi pasurî calc rar i meditând.



PLUGURI1,E

Acum soarele-î Tameac^i; la pmînt omul se 'ntinde:

Cârd de fete i neveste de la sat aduc merinde

;

Plugul zace'n ian pe coaste, ear un mândru flcoa
Mân boii la isvoare i îî pasce la ima.

Sfânt munc de la ear, isvor sacru de rodire,

Tu legî omul cu pmîntul în o dulce înfrire!..

Dar lumina amurgesce, i plugarii catrâ sat

Haulind pe lâng juguri se întorc de la arat.



XIX

SEMNTORII

Oemntoril harnici cu sacul sub suoar

"^""^Pesc în lungul brazdei pe fragetul pmînt

Pe culme, pe vâlcele se sue i coboar

Svîrlind în a lor cale semina dup vînt.

— «O mie ÎS' (^ice unul menind cu veselie.

— «Noroc i road bun;. !» adaoge un alt.

«Ca vrabia de toamn rotund spicul s fie

«Ca trestia cea nalt s fie paîul nalt!



44 . SEMNTORII

«Din zori ;i pân 'n noapte tot grâul s resar
;

«In el s se ascund porumbii ostenii,

«i când flci i fete vor secera la var
«In valuri mari de aur s 'noate rtcii!»

Semntorii veselî spre fund înainteaz,

De-a curmeziul brazdef borcanele pornesc.

i grapele spinoase de-aproape le urmeaz,

îngroap 'ncet semina i câmpul netec^esc.



XX

R o D I C A

purtând cofi cu ap rece

Pe aî seî umeri albi, rotunc^orî,

Juna Rodic voioas trece

Pe lâng junii semntori.

Eî cu grbire îî sar în cale

Dicend : «Rodic, floare de crin,

"In plin s-î mearg vrerile tale

4 Precum tu, drag, ne eî cu plin!



46 RODICA

«S'ajungî mireas, s'ajungî crias!

«Calea s-î fie numai cu flori,

«i casa cas, i masa mas
«i sinul leagn de pruncu.orî !»

Cu grâfi de aur eî o presoar,

Apoi cofia întreag-o beu.

Copila rîde i 'n cale-î sboar,

Scuturând grâul din i)erul seu.



XXI

LUi\XA DIX :\11RCESCÎ

"r>ate vint de primvar i pe muguri îî deschide

;

Vîntul bate, frunza cresce, i voioas lunca rîde.

Sub verdeaa drgla dispar crengile pe rînd

i sub crengile umbroase mTerla sare uerând.

O ! minune, farmec dulce ! O ! putere creatoare !

In orî care (^i pe lume ese câte-o nou floare,

'un nou glas de armonie completeaz imnul sfînt

Ce se 'nal ctre ceruri de pe veselul pmînt.



48 LUNCA DIN MIRCEScr

Tot ce simte i vieaz, fear, pasere sau planta

In cldura primverii nasce, salt, sboar, cânt.

Omul ÎI îndreapt pasul ctr desul stejri,

Unde umbra cu lumina se alung sub frun(^i.

El se duce dup visuri ; inima luî cresce plin

De o sacr melodie, melancolic, divin.

De o tainic vibrare, de-un avînt inspirator,

Ce î aduc în pept suspinurî i'n ochi lacrimi de amor.

Este timpul re'nvieriî, este timpul re'noirei

'a sperriî zimbitoare, 'a plcereî, 'a îubireî.

Paserea-î gtesce cuîbul, floarea mîndrele-î colorT,

Câmpul via sa verdea, lanul scumpele-î comorî.

Sus paingul pe un frasin, urzind pânza-î diafan,

Cu-al seij fir de-argint subire face-o punte-aerian.

Ear în leagn de mtas gangurul misterios

Cu privighetoarea dulce se îngân-armonios.

Jos pe la tulpinT, la umbr, fluturiî, florî sburtoare

Se 'ndrgesc în prechere pe sin alb de lcrimioare.

i, ca roiii de petre scumpe, gndceiî smluii
Strlucesc, vie comoar, pe sub erburî tinuii.



LUNCA DIN MIRCESCT 49

O ptrunc^etoare oapt umple luncn, se ridic.

Ascultai!... stejarul mare gresce cu earba mic,

Vulturul cu ciocârlia, soarele cu albul nor,

Fluturul cu planta, rîul cu limpedele isvor.

i stejarul (^ice erbeî : Mult etî vie i ginga

!

Fluturaul c^ice floareî : Mult etî mie drgla !

Vulturul uimit ascult ciocârlia ciripind
;

Rîu, isvoare, nouri, raze se împreun îubind.

Lunc, lunc, drag lunc ! raiu frumos al eriî mele.

Mândr 'n soare, dulce 'n umbr, tainic la foc de stele

Ca gradinele Armideî aî un farmec rpitor

i iretul te încinge cu-al seu bra dismîerdtor.

Umbra ta recoritoare, adormind, parfumat.

St aproape de lumin, prin poene tupilat.

Ca o nimf pânditoare de sub arbori înflorii.

Ea la sînul eî atraee cltorii fericitT.

i î încânt, i-T îmbat, i-î aduce la uitare

Prin o magic plcere de parfum i de cântare,

Cci în tine, lunc drag, tot ce are suflet, graiu.

Tot optesce de îubire în frumoasa lun Maiu !
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XXII

MALUL IRETULUI

ZJburiî uorT a nopiî ca fantasme se ridic

i, plutind de-asupra lunciî. pintre ramuri se despic.

Riul luciii se 'ncovoae sub copaci ca un balaur

Ce în raza dimineii mi'^c solzii lui' de aur.

Eu mc duc in faptul t,lileî. mc aez pe malu-i \erde

i privesc cum apa curge :;;! la cotituri se perde.

Cum se schimb 'n vlurele pe prundiul lunecos,

Cum adoarme Ia bulboace, spând malul nsipos.



MALUL SIBETULUÎ "1

Când o salcie pletoas lin pe balt se coboar,

Când o mrean salt 'n aer dup'o viespe sprintioar,

Când seibaticele rae se abat din sborul lor,

Btend apa 'ntunecat de un nour trector.

i gândirea mea furat se tot duce ncet la vale

Cu cel rîu care n \ecî curge, fr'a se opri din cale.

Lunca 'n gîuru-mî clocotesce ; o opîrl de smarald

Cat int, lung la mine, prsind nsipul cald.



XXIII

FLORÎ DE XUFAR

T>rin trestia din balt ce "n aer se mldie
Resun n diminea o tainic'armonie.

Sînt zine ce se scald în fragedele zori ?

Nu-s zîne dar copile, a zinelor surori.

Verginile în ap intrat-au cu sfieal

'acum se joac vesel în dulcea-f recoreal.

optind, privind în und albastrul cer senin.

Umplând cu flori de nufr cnieia de la sin.



PLOBf DE NUFÂK

O raz aurie prin stuhiii des ptrunde

i ginga lumineaz în cuibul ce le-ascunde

Comori de tineree, comori de fericirî,

încânttoare forme de albe nlucirî.

Privii! cetatea verde se mic, se deschide.

O mândr copilit apare, ese, ride

i lunec. . . de odat, rotunji i albiori

Apar la foc de soare dor nufri plutitori.



XXIV

CONCERTUL IN LUNCA

Tn poeana tînuit, unde sbor luciri de lun,

Floarea oaspeilor Luncii" cu grbire se adun
Ca s'asculte o cântrea revenit 'n primvar
Din streintatea neagr unde-î vîeaa mult amar.

Roiu de flcri uurele. Luciolî scânteitoare

Trec în aer, staii lipite de Innnurele 'n floare,

Respândind prin crengî, prin tufe, o vpae albstrie

Ce mresce 'n mezul nopiî d.dba luncii feerie.



CONCKRTUL IN LUNC 55

Eat vin pe rînd, preche, i petrund cole 'n poean
Bujorelul falnic, rumen, cu nltua odolean.

Friori i românite ce se-ain voTos la drumuri,

Clopoel i mzerele îmbtate de parfumurî.

Eat frageda sulciti, stelioare, blânde nalbe.

Urmrind pe busîuocnl îubitor de sinurî albe;

Dedteî i garofie pârguite 'n foc de soare
;

Toporat ce se închin gingaelor Lcrimioare.

\'ine cimbrul de la câmpuri cu fetica de la \"ie.

Nufrul din balt vine întristat fr soie.

i cât el apare galbin, oacheele viorele

Se retrag de el departe, rîc^end vesel între ele.

In poean maî vin înc elegante floricele,

Unele 'n condurii Doamnei i 'n rochiî de rondunele,

Altele purtând în frunte, înirate pe o raz,

Picturi de rou vie care 'n umbr scânteiaz.

Ele merg, s'adun n grupe, se feresc de buruene

I

i privesc sosind prin aer sburtorî cu mândre pene,

Dumbrvencî, ganguri dt aur ce au cuiburi de mtas,
Ciocârlii, oaspei de soare, rondunele-oaspeî de cas,



5^ CONCERTUL IN LUNC

Mierle viî uertoare, cucul plin de îngânfare,

Gaia ce imiteaz orî-ce sunete bizare,

Stigleî, presuri, macalendri ce prin tufe se alung

i duioase turturele cu dor lung, cu jale lung.

Eat vin i gândceiî în hlamide smluite;

Eat grieri, eat fluturi cu-aripîoare pudruite,

i culbeci cearat coarne i-î duc casa pe spinare. . .

La ivirea lor poeana clocotesce 'n hohot mare.

Eat 'n urm i albine aducând în gur mtere. . .

Sburtoriî gust'n grab sucul dulce cu plcere,

Apoi sorb limpedea rou din a florilor potire,

optind florilor în taînâ blânde oapte de iubire.

Dar, tcere!.. Sus pe-un frasin freamet în vzduh s'aude!.

Toi remân în ateptare. Cântreaa 'ncet prelude.

X'întul tace, frunza deas st în aer neclintit...

Sub o pânz de lumin lunca pare adormit.

In a nopii linitire o divin melodie

Ca suflarea unui geniu pintre crengi alin adie

i tot cresce maî sonor, maî plcut, maî frumoas,

Pân' ce umple 'ntreaga lunc de-o vibrare-armonioas.

I



CONCERTUL IN LUNC 57

Gânditoare i tScut luna 'n cale-i se opresce.

Sufletul cu voluptate in estaz adânc plutesce,

I se pare c aude prin a raiuluî cântare

Pe-ale îng^erilor harpe lunecând mrgritare.

E privighetoarea dulce care spune în uîmire

Taînele inimef sale, visul eî de fericire. . .

Lumea 'ntreag st ptruns de-al eî cântic fr nume.

Macul singur, ro la fa, doarme dus pe ceea lume

!



XXV

VINATORUL
I

\7întorul pleac grabnic la a zorilor ivire,

i pe soare, falnic oaspe, îl salut cu iubire.

Lumea vesel tresare, miî de glasuri suntoare

Celebreaz însoirea natureî cu mândrul soare.

X'alurî limpede de aer, ca o mare nevec^ut.

Trec alin pe faa lumii i din treacet o srut.

Pe câmpia rourat pasul las urm verde

Ce 'n curend sub raza cald se usuc i se perde.



viNTORUli 59

Vinâtorul soarbe 'n cale-î recoreala dimineii,

Admirând jocul luminii pe splendoarele verdeif,

Admirând in umbra cald florile de prin poene,

i pârae cristaline. :pi vultani cu mîndre pene.

Pe colnic. în zarea luncii, un plop mare se ridic

Cu-a luî frunz argintie fcând umbr pe vlcicâ.

\'intorul la tulpin-î cade n visuri iubitoare. .

.

Doue veveriî pe o creang rid de arma î lucitoare.



XXVI

P U N TEA

oapta nopii" se aude suspinând încetior;

Arboriî prin întuneric dau un freamt suntor.

i de o dat Aurora se ivesce radioas

Ca un ochiu ce se deschide sub o srean luminoas.

Dulce, vesel, rozie, scump ca un vis Iubit

Ea-î îea sborul peste lume de la mândrul resrit.

i 'ntâlnesce 'n a sa cale o copil cosinzean

Ce-î scldat în nvalnic i n sin poart odolean.



FDHTKA 61

S'a oprit copila trist pe o punte de stejar,

Plânsu î lin pe sin îî cade ca un scump mrgritar
;

Ear pârîul de la maluri, smulgând floare dup floare,

Le depune cu optire lângS albele-î picioare.

De ce plângfr. . iî (^ice-o raz pe a eî frunte strlucind.

cTu etf jun, etî menit s trescî, s morî iubind;

«Pentru tine orî ce durere trebue ca s se curme...

«Nourî sunt ce nu fac umbr i dureri ce nu las'urme».



XXVII

BALTA

ZJerul e viu i proaspt!., el trezesce i învie

Peptul, inima i ochii, peste carii lin adie.

Balta 'n aburi se ascunde sub un vel misterios,

Ateptând voiosul soare ca pe-un mire luminos.

Ceru 'n zare se roesce ; miî de vrbii deteptate

Ciripesc i se alung pe cirec^î netrierate.

Balta vesel clocotesce de-un concert asur(^itor,

i din ochiuri se înal cârd de rae ca un nor.



. BALTA 63

Pintre stuhul ce se mi;: eat'o luntre vîntoarel

erpii lungi se 'ncolceaz sub a nufrilor floare
;

Raele prin mounoae dup trestii se ascund.

i pe sus nagâiî ip, liiele daii în fund.

Respândind fiori de moarte luntrea cea de arme plin

Când la umbr se dosesce, când s'arat la lumin;

Ear pe mal în linitire un btlan, pind încet,

)ice : <Nu-î peirea lumei... vîntorul e poet!»



XXVIII

F A N T A N A

Tye crarea înflorit care duce la fântân

In tergar i în ctrin merge-o sprinten român;

Ea la brîu-î poart furc i la sîn un pruncuor

Cu guria luî lipit de al lapteluî isvor.

Nevstufca trece iute torcând lâna din fuîoare

i sucind fusul vîrtelnic ce-o atinge la picioare.

Psrelele 'mpregîuru-î sbor voîoase i cântând,

Ea zimbesce i tot merge, pruncuoru î srutând.



FÂNTÂNA 65

liat' ajunge la fântân 'acolo se întâlnesce

C'un drume din lumea 'ntreagâ care lung la ea privesce,

Apoî cumpna o pleac, apoi scoate ia lumin

i vecinei sale 'ntinde o cofi alb plin.

Româncua mulumesce, sufl 'ncet peste cofi

i cu apa ne 'nceput ud rumena-î guri

;

Ear drumeul dup dinsa bea, fugarul îî adap,
i se jur c pe lume nu-î a^a de dulce ap.
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XXIÎ

SECERIUL

/^îocârlia ciripie, fâlfind clin aripioare,

Pe o scar de lumin se coboar de sub soare.

Aerul e 'n neclintire, el devine ar<^tor

;

Prepelia cânt 'n grâe, grierul cânt 'n mohor.

In cel lan cu spicurî nalte aii intrat secertoriî,

Pe când era înc umed de resuflul auroriî.

Toi, privindu-î de departe, par' c 'noat 'n galbin riu,

Fetele fr tergare i flciî fr briii.



SECERIUL 67

Secerea, craiu nou de moarte, mereu taie, spicul cade.

Prepelia î.î îea puif ;i se duce ; lanul scade.

Ear in urm holda mândr, resturnatâ prin buci.
Se ridic n snopî de aur, se cldesce 'n jumti.

Maf departe, lucrând iute, un flcu ^'o fat mare

De tot snopul îî dau ginga o furi srutare.

Când o pasere miastr, peste lan trecând uor,

)ice: «Dulce-a maî fi pânea de la snopurile lorU



I

XXX

COSITUL

rJaptul (^ileî se aprinde pe a dealurilor frunte,

'un rîu falnic de lumin se revars peste munte.

Earba coapt strlucesce, ea se clatin la vînt,

'a eî umbr lin se mic în dungi negre pe pmînt.

Eat vin cosaii veselî, se pun rind. Sub a lor coas

Câmpul ras remâne verde ca o ap luminoas.

Unii brazdele restoarnâ, în cpiî alii le-adun,

Le cldesc apoî în stoguiT i cu stuh le încunun.



COSITUL >^>9

Maf devale n cea dumbrav cu poeana tinuita,

Unde umbra pare verde ;i de florf 'mbâlsmitâ,

Coasele sub teaca uda zinghenesc resuntor.

Din cpi in cpi Dumbrveanca salt 'n sbor.

Un flcii, cosind de-o parte lâng'o tuf de sulcin,

Vede earb incâlcit, frânt pe la rdcin.
cCe s fier.. Cuib de fear?.. O! minune !> c^ice el,

i, zimbind, se pleac iute de culege... un cercel
'



XX ÎI

PORTRET
DEDICAT DOAMNEI X... Y. . /...,

Ouperb, maîestoas, te simi c e^^tî regin.

Cci fruntea-î se înal când lumea se înclin,

i imnul omeniref, un imn de adorare,

Ajunge pân' la tine în slab suspinare.

Aî ochi ca doî luceferî din aspra meaz noapte,

Ce 'nghea de departe a inimilor oapte.

Privirea ta mrea de-abia se rtcesce

Pe turma 'nsrenunchiat ce 'n tain te slvesce.



PORTHKT

Chiar soarele ferbinte, de-ar vrea cu fericire

S-î scliimbe nemurirea pe o via de iubire,

Ar stinge-a sale raze pe inima-f de gheaa,

i lumea trist'ar zace sub o etern cea.

Xicî o mândrie mare nu 'ntrece-a ta mndrire !

Nici spada nu întrece cumplita-i nesimire !

Nici marmura cioplit albimea ta nu 'ntrece...

Ca luna 'n mezul erneî frumoas eti i... rece!



XXXII

PORTRET
DEDICAT PEINCESEÎ NATALIA GHICA

plcut, simitoare, în toate graioas,

Eti dulce ca seninul de ^l primvroas,
i ochiul ce oglind cu drag fiina ta,

Nimic în ast lume nu-1 poate întrista.

Tot sufletul ferice s'apropie de tine.

Ca de-o sperare vie, ca de un ceresc bine,

i nu vrea s niaî sboare, simind c a gsit

In sufletul teii ginga un frior iubit.

i



PORTUET 73

Al farmecul puternic ce-ajjrinde 'n omenire

Avîntul de marî fapte, dorinî de nemurire.

Tu poi s dai c'un zimbet, c'un singur slrutat,

O patrie iubit la tristul exilat.

Orî cine te zresce e mulmit de v-ea.

C-î rîde veselia 'amorul dulce n fa.

Eti cea maî drgla minune cu ochi viî,

Eti cea maî adorat... i numai tu no sciî!

i8s...



XXXIII

PE COASTELE CALABREÎ

Oe coastele Calabrei vaporii 'nainteaz

In unda luminoas ce noaptea fosforeaz

;

El tae-o brazd lung pe-al mrii plaiu senin,

Si luna, vas de aur, plutesce 'n ceruri lin.

In dreapta, pe 'ntuneric, se 'nal'un negru munte,

X'ulcanul btrin Etna cu lava stins 'n frunte;

Sehastru ce cunoasce al globului mister.

El pare c din sinu-î asvirle stele 'n cer.



PE COASTELE CALABREÎ

In stînga e Carybda selbatic, stâncie.

Din zare se întinde o punte argintie,

Pe care se îndreapt vaporul legnat,

Ce calc orizonul cu stele semenat.

Dorm valurile mrii sub atmosfera cald.

In baie azurie Sicilia se scald;

i 'n umbr cltorul, intind ochii spre mal.

Aspir al Siracuseî parfum oriental.



XXXIV

UNDA RAIA

Oe zidul din Alhambra lucesce 'n resrit

Un kîosc în filigran de marmur-aurie,

Cu stâlpi .i arabescuri de jur împodobit,

Prin care se ntrexede nlimea azurie.

Acolo se arat, când cliua-î spre apus,

Frumoasa Linda Raîa, regina de Grenada;

i Mauriî din Vega se jur c pe sus

Se primbla o hurie lucind ca zpada.



LINDA KAIa 77

Minune admirat de Mauri :>i Cretinî,

Ea vine 'n kîosc a-lene, privesce pnn zebrele,

i-î place s arunce a rodieî rubinî

Pe care-î prind in spaiu voioase pserele.

Dar eat c iragrul de alb mrcâritar

Alunec pe brau-î i cade 'n fund de-vale.

Don Pedro de Castilia, tre>.ând, îl îea în dar.

Zimbesce la regin i pas mîndru 'n cale 1



XXX 7

CALEA ROBILOR

"Oe cerul 'nalt lucesce un rîu albiu de stele

Ce curge spre Moldov^a din tamicul noean

;

Ca flot luminoas, luceferii prin ele

Cutrier în umbr cerescul Ocean.

Din când în când desprins din bolta cea profund

O stea albastr cade i 'n spaiu s'acufund,

Trgând pe plaiul negru o brazd argintie,

Ce 'n clip-î trectoare ca vîeaa 'n vecTnicie !



CALEA ROBILOR

Sub cerul fr martrini', spre mindrul Resrit,

Se întinde 'n umbra nopii un câmp nemrginit.

Pustiu i trist ca golul ce Ias 'n urma lor

In inimi Iubitoare iubiii carii mor.

i rîul cel de stele e cluzul tainic

Ce duce la Moldova pe rtcitul caînic
;

i câmpul e Bugeacul cu orizonuri marf

Btut de oameni searbe^î ce fug de la Ttari.



XXXVI

BUCHET
CALUL FAVORIT A D-REÎ MRIA DOCAN

Tn povetile frumoase ce se spun la ec^etoare,

Sunt caî ageri, îuî ca gândul i cu darul de cuvînt,

Unul galbin ca porumbul aurit la foc de soare,

Altul negru ca pcatul... amândoî copiî de vînt I

Eî întrec în rpegfune rondunica spriat :

Peste nouri, peste mare duc vitejii Feî-frumoT.

Ochii lor arunc fulgerî cariî fearele sgeat,

i copita lor ucide mari balaurî fioroî.



BUCHET 81

Maî sînt caî trai prin verig i cu mintea nsdrvan,
Mândri ca o nlucire i ca fluturi de uorî.

ICî, când poart 'n lumea alb pe Ileana Cosinzan,

Fr ca s le îndoae, calc gingaele florî.

Eu credeam pe Vinte, Graur, cs închipuiri visate

In geroase nopT de earn lâng focul de stejar;

Am ve(^ut ins cu ochii in a mea vecintate

Cal maî mândru decât visul, alb ca un mrgritar.

oîmul teu. Mitic drag, poart'o zale ninsorie.

Ce lucesce de departe sub seninul luminos.

Tu-1 îubescî, el o cunoasce ; e frumos, el inc'o scie,

i ca lebeda pe ap se alint graios.

Când te vede, el te-admir; când te-aude, el necheaz

i te cheam, i iî place s-1 desmîerc;!! încetinel,

(ilasul teu ii îmblânc^esce, mâna ta ii incordeaz;

El tresce pentru tine i tu, drag, pentru el.

Amîndoî avei un suflet, sburând vesel pe câmpie,

Dulce, falnic preche ! tablou viu, încânttor!

El pe tine te 'mprumut cu'n avînt de brbie.
Tu ii imprumuî pe din.sul cu-al teu farmec rpitor.

46001. — AUcsandri. — Poesii. II. 6



82 BUCHET

i ori cine ve zresce, c^ice 'n sine cu-admirare

:

'<Aa cal^ aa copil!... Ea frumoas, el frumos!

«Pare dulcea primvar lin plimbat 'n legnare

«Pe un snop de crini ce sboar pe sub soarele voios.

>



XXXVII

M A X D A R I X L' L

/"Y^andarinu 'n haine scumpe de mtas viinie.

Cu frumoase flori de aur i cu nasturi de opal,

Peste coada-î de per negru poart'o vînt chitie

Care 'n virf e 'mpodobit c'un bumb galbin de cristal.

Fericit, el locuesce un mre palat de \ar
Plin de montri albî de filde i de jaduri preiosî.

Mari lanterne transparente de o form mult bizar

Respând noaptea raze blânde pe balauri fioroî.



84- MANDARINUL

O deschis galerie, unde-a soarelui" lumin

Se strecoar 'n arabescuri prin pereii finî de lac,

Prelungesce colonada-î pe-o fantastic grdin
Ce mireaz flori de Lotus în os:linda unui lac.

Ochiul vesel intilnesce, pe colnice nverc^itoare,

Turnuri nalte i pagode unde cânt vechiul bonz,

i aucjul se resimte de vibrri asurc^itoare,

De resunetul metalic al Tam-Tamuluî de bronz.

Eat'o jonc aurit pe albastrul apei line,

Cu vîntrelî de rogojin si cu vîsle de sandal.

In luntru rîde visul fericirilor divine.

Mandarina cu ochi oraleî i cu sinul vircfinal.

Ea 'n grdin se coboar si 'n palat apoî dispare,

Pe nisip clcând a-lene cu-ale eî picioare micî.

Nor de fluturi sboar 'n cale-î i cu-a lor aripi se pare

Car voi s'o maî opreasc pintre arborii piticî.

Ea se duce 'n galerie s'o desmîerde Mandarinul !.

Graioas, pânditoare sub cortelu-î de atlaz,

II invit cu ochirea, cu surîsul, cu suspinul.

Ca s guste voluptatea amorosului estaz.



MANDARINUL 85

Dar el st in trindvie pe-un drai^on de porcelan i.

La minunile frumoase ce-î zîmbesc, nesimitor,

Soarbe ceaiul aromatic din o tas diafan

i cu drag se uît n aer la un smeu sbirnitor.



XXXVIII

PASTEL CHINEZ
UEDICAT D-luî I. A. C.

"F>e-un canal îngust ce curge ca un arpe cristalin

Se înir chi'oscurî albe cu Iac luciu smluite.

Tot ce-î nobil, avait, mare i puternic la Pechin

In recoarea lor plcut duce cjile fericite.

Pe sub nalte coperisurî care n margini s'albiesc,

Galerii cu mari lanterne i cu sprintene coloane

Au comori de plante rare ce la umbr înfloresc

i'n ghirlande parfumate se revars pe balcoane.



PASTEL CHINE/. 87

Papagali vercjf, roi i galbenî, îubitorî de desniTcrdari,

Prin zebrele aurite sbor chemai de .c,dasuri dalbe.

i pe buze rumeoare, cufb \oîos de srutrî,

El culeg '/inibirî divine, eî culeg migdale albe.

Apoî veseli, cu-a lor prada, se pun hoii sburtori

Când pe mândre paravane de mtas diafan,

Când pe crengi, când pe basinurî de albastr porcelan,

Unde viu se joac n fa pescî cu solzii lucitorî.

'o momit strimbtoare, srind iute n urma lor

De pe umerii de filde unui (^eii grotesc de China,

Cade n ahul de pe ma.s t restoarn pe covor

Doî nebuni peste un Rege i un turn peste Regina...

Pe canal trei poduri strimte ca trei arcurî se întind

;

A lor marginî ciselate în iraguri de inele

Poart zmei cu ochi fantastici cariî noaptea se aprind,

^i catargurî poleite cu lungî flamuri uurele.

Ear în fund. peste desimea de pagode azuriî.

Ca un bloc de porcelan, falnic, sprinten se ridic

Un turn nalt cu epte rîndurî i cu .epte galerii,

l'nde ard in casolete florî de plant-aromatic.



PASTEL CHINEZ

Pe un pod pesce a lene fiica unui Mandarin,

Sub cortelul de crep galbin care-1 pleac despre soare.

Ferind pelia-î de aur i rotundu-î pept de crin,

i guria-î cu benghiu negru ca un gândcel-pe-o floare.

Umbra eî pe faa apei, de pe pod uor plutind,

Cu-o micare voluptoas trece lin i se opresce

Pe o jonc unde sade un om tîner pescuind...

El tresare, nal ochii i cu dragoste zîmbesce.

Ear colo 'n vecintate, sus în turn, ca un hurez,

Un btrin, pândind cu ochiul, taina dulce o surprinde..

El desemn 'ncet tabloul pe hârtie de orez.

i se pare c hârtia sub peni-î se aprinde

!



XXXIX

BRGANUL
DEDICAT Mriei Sale Domnitorului

TDe cea câmpie lung a creî trist zare

Sub cer, în fund, departe, misterios dispare,

Nicî cas, nici pdure, nici riu recoritor.

Nimic nu 'nveselesce pe bietul cltor.

Pustietatea goal sub aria de soare

In patru pri a lumeî se 'ntinde 'ngrozitoare

Cu earba-î mohorit, cu negrul eî pâmint,

Cu-a sale marî virtejurî de colb ce sboar n vint.



9<J BÂBGANUL

De miî de anî in sinu-î dormind, zace ascuns

Singurtatea mut, steril, neptrunsa,

Ce-adoarme 'n focul verii l'al grierilor hor

i earna se deteapt sub crive în fior.

Acolo floarea nasce i moare 'n primvar,

Acolo pîere umbra în dilele de var,

i toamna-î tar road, 'a erniî vijelii

Cutrier cu sgomot pustiele câmpii.

Pe cea savan 'ntins i cu selbatic nume,

Lung Ocean de iarb, necunoscut in lume,

O cumpen se nal aproape de un pu,

i 'n orizon se 'ndoae ca gâtul unui stru.

Un car cu bivolî negri a stat lâng fântân.

Vr'o doî români in soare 'o sprinten român
Incungîur ceaunul ce ferbe fumegos

Pe foc, i maî departe un câne roade-un os.

Pe car un copilandru prixesce n deprtare...

Zadarnic ochi-î sboar din zare 'n alt zare!

Nicî cas, nici pdure, nici riu recoritor,

Nimic nu se arat pe câmpul de mohor !



I

BRGANUL 91

Din vreme 'n vreme numai lungi irurî de cocoare

Sub bolta albstrie sbor taînic clctoare,

i vulturi mari, prdalnicî, cu gheare înarmaî

S'adun, lsând puii pe virfuri de Carpaî.

Ah ! dulce, glorioas i mult strlucitoare

\'a fi cea (j'i de vîa când, pe sub mândrul soare,

Trecend în rpegîune un zmeu cu-aripî de foc,

(ioni-va trista moarte ce zace 'n acest loc !

Mult vesel va fi câmpul, când vecTnica-î tcere

Mormîntu-i" va deschide la glasul de 'nviere

Ce scoate zmeul falnic din gura luî de fer,

X'estind rpirea nou a focului din cer

!

Cannes, ao Marii: 1S70



XL

VALUL LUI TRALW

Oe câmpia Dunrean, care fuge 'n deprtare,

Unde ochii se afund dintr'o zare n alt zare.

Ca pe sinul fr margini' i pustiu de Ocean.

Unind doue orizonuri, iat valul luî TraTan !

El se ntinde ca o brazd ce pe urma-î colosal

A spat, în primul secul, o trirem ideal.

Sau ca frânghia destins a giganticului arc

Ce-1 purt, luptând cu Roma, Decebal, falnic monarc.



VALUL LUI TRAIAN 93

Ol miragiu sublim, fantastic!.. Prin o pulbere de aur

Gândul meu rpit in spaiu ca pe aripi de balaur

întrevede legioane deteptate din mormint

Clcând, val de nvlire, peste valul de pmint.

Torent lung de umbre-antice, in lumin el apare,

Strlucind sub arme scumpe, sub hlamide consulare,

i trezind cu al seu vuet de ostai învingetorî

Earba câmpului i codrii munilor apertorî.

Eat 'n frunte Sagitarii i Veliii, limbi strine,

înarmai cu proasce, scuturi i cu epte javeline.

Ferentarii ce, ca dîniî, au pe capetele lor

Pfeî de feare 'ngrozitoare si calige la picior.

Apoi Galii bravî i veseli ce glumesc pe Celtiberii,

i Romanii in cohorte urmrii de Cavalerii,

Ce se 'mpart în ^ece turme, purtând coiful de oel

Cu o crist de lungi pene care filfe pe el.

Legioanele conduse pe a Daciei câmpie

De tribuni i de centurii inarmaî cu vergi de vie,

Sint urmate de trofee, de sclavi muli, de efii Dacî

i de car mari cu aur ce-s mânate de saracî.



94 VALUL LUI TRAIAN

Coniurî, bucîuine i tube sun falnice fanfare!

Lungul val de nvlire pe-ale Daciei hotare

E menit s se iezeasc contra altor nvliri...

Dar ce vis! in care timpuri se perd tristele-mî gândiri?

Pe colnicul rotund, verde, la al vînturilor uer

Cânt în umbra luî Murgil un pstor din al seu fluer.

Lâng dînsul doarme-un câne; pe sus sboar un vultan

i o turm de oî blânde pasc pe xalul luî Traîan !

1874-
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MAREA MEDITERANA

T ntinderealbstrie,

Nemrginit safir,

O! mare, scump mie,

Eli vecînic te admir!

E.'^tî vast, triumfal.

Te miscî mre la \int

Ca mantie regal

Lipit de pmînt,

/. — Alfcsandri. — Pcfsiî. II.



98 MAREA MEDITERAN

i vîntul care sufl

Adoarme pe-al teu sin

Ce salt, se resuflâ

i nasce flori de crin.

i luna, zin dulce,

Când aerul e cald,

îl place s se culce

In cuîbu-tt de smarald.

Tu eti atrgtoare

Ca visul început

i nu-î leagn sub soare

Ca tine de plcut.

Nimic nu poate 'n lume

S'absoarb gândul meu

Ca tîna fr nume

Ascuns 'n sinul teu.

Nici un .spectacul mare-

Nu poate-a me 'ncântâ

Ca neagra-i tulburare,

SaiTi linitirea ta...



MAREA MEDITERAN 99

Când faa-î ta senin,

Chîar cerul înlat

Spre tine se înclina

S-î dea un s irutat.

Când plaîu-î clocotesce

In munf spumcCTtorî,

X^zduhul se 'negresce

Ptruns de reci fiori,

i lumea spfmîntat

De crunteleT m>igiri,

Tresare cufundat

In triste presimiri
;

Ear sufletu-mî în sboru-i

S'avînt fericit

i scald vesel doru-î

In sinuî resyrtit.

II

Scump Mediteran

!

Lac limpede ^'i lin

!

Oglind diafan

A cerului senin!



ICK) MAREA MEDITERAN

Mî-e drag pe-a tale malurf

V^isând s vîeuesc

i, dus pe-a taie valuri.

Plutind s rtcesc.

Mîe drag s \ed la soare,

In orizon albind,

Corbii cltoare

Ca paseri pribegind.

Atunci se naripeaz

Ne-impcatu-mî dor

i tainic le urmeaz
Sburând pe calea lor.

Atuncî, frumoas Mare,

Al teu farmec îubit

.M'atrage n deprtare

Cu glasu-î imblândit,

i lin, pe nesimite.

Cu gândul visitez

Acele lumi dorite

La care-ades visez;



MAREA MEDITEBANA lOl

Atlantica fioroas

Cu-a sale mari furtun

f

i Asia frumoas

'a Indieî minuni.

Atunci pe lâng mine

Aud un freamet blând

Ue strofe dulcî, divine,

Ce me uîmesc pe rind.

i sufletu-mf s'aprinde

Ca vesel vintor,

Cercând de a le prinde

Din \eselul lor sbor

Feeric plcere,

Poetic, dulce traiu

!

Cereasc re'nviere

Intr'al maeieî raiu !

Ferice care poate,

Lsând a lumeî mal,

Cu geniul s 'noate

Prin naltul ideal!...



102 MAREA MEDITERAN

Eu simt un ceresc bine,

Când pot s dic voios

L'a stelelor lumine

Un imn armonios.

Prin sferile 'nstelate

Ptrund i ved uimit

Fiinele-adorate

Ce trist m'au prsit.

i-mî pare c spre mine

Un înger alb i sânt

Zimbind pesce, vine,

De-mî dice ca s cânt .

Ah! in a mea junie

Necontenit cântam

;

De dulce armonie

P'erice me 'mbetam.

Cântat-am mântuirea

Poporului strivit

;

Cântat-am fericirea,

Iubind, de-a fi Iubit.



MAREA MEDITKRAN 103

Cântat-am, plin de viea,

Al vîeiî dar plcut

i gloria mreaa
Mreului trecut...

Acum junia-f dus
In sin la Dumnedeil

Stelua mea-î apus
Din orizonul meu 1...

Dar când, o ! scump Mare,

In cale-mi te zresc,

Tresar, inviîu .i-mî pare

C ear întineresc,

atunci, din amorire

Trezindu-me incet,

Simesc cu fericire

C sunt incâ poet 1

Nisa, itij.



II

TÎNERA CREOL

Tn balconul de pe marp

Rita, ginga adormind.

Printre gene 'n deprtare

Vede luna resrind.

Ochii gale ea deschide

Spre a cerului senin

i ferice blând suride

La al luneî zimbet lin.



TÎNfiBA CREOL 105

Marea 'n spume scânteeaz.

Cerul e strlucitor,

Ear prin stele acordeaz

îngerii harpele lor,

i copila serafie,

Zrind sus pe fraii sef,

Cânt'o dulce melodie,

Dulce ca sufletul ef.

Ceru-i dice: «Vin, vin
* Intre stele, fiica mea.

«Pentru fruntea ta divin

«S-r alegi o mândr stea.*

Marea-Î (^ice: ':\'in n zare

«S te-adorm pe-al meu talaz

«i s'anin mrgritare

'!pe-aî teî umeri de atlaz.

Eat Rita se gtesce

Ca s sboare 'n orizon,

Dar. uimit, se opresce

i se pleac pe balcon.



106 TÎNERA CREOLA

Sub balcon în mez de noapte,

Sub balcon lâng isvor,

Sub balcon cu blânde oapte

Suspina blândul amor!

Rita, jun cltoare,

Cu ochi vil rpii din soare

l cu glasul argintiii,

Rîde, vesel resfat,

Privind riumai-eâte-odat

Orizonul albstriu.

Buza eî trandafirie

Ca garoafa ce in\ie,

Respândind dulce parfum,

Se deschide zimbitoare

Uesvelind albe comoare

Prin al igaretei fum.

Vn mic flutur din grdin
P'or vine de s'anin

Pe-al eî negru per si fin

;

O suflare de pe mare

\'ine i cu-o desmierdare

Recoresce albu-î sin.



i ni:ra ckloi.A lO;

Rita, lenea Creol,

Cu o mândr-aureolâ

Se 'ncunun graios

;

Ea îr pune flori de laur,

Cere cupa sa de aur

Apoî cânt'armonios:

«Salte valurile mreV

!

"Eu în lumea desftare!

«Trec ca paserea sburând.

«Sufle vîntul, cerul cad,
«Eli me daii îubireî prad
^i-mî trec dilele cântând.

A Sunt frumoasa, sunt iubit,

'<i me leagn fericit

« Pe-a juniei val senin.

A'ivat! soarta e divin,

tCând de spume-î cupa plin
si de-amor sufletul plin!»

Ki<a, likj.



ni

STROFE SCRISP: PE UX PRETE

O'uflat-a \intul morii pe dulcea-mî primvar
i floarea vîeiî mele curînd s'a vestejit!

Durerea e maî crud i jalea maî amar,

Când simi c mori departe de tot ce aî iubit 1

încet, incet simirea in mine amoresce.

Un negru nor de-asupr-mî tot vine .i ear trece.

Se tulbur'a mea minte, suflarea mea slbesce,

Pe inim-mî se pune o greutate rece.



STROFE SCRISE PE UN P-RETE 109

O! suvenir al eriî ! cereasc mângere!
Alung 'n deprtare cumplitul negru nor,

S ved lumina earsî, s simt reîn\iere,

S cânt iubita ear, apoi voîos s mor!

Insula Prlnkipo, 1845,



IV

IMN RELIGIOS LUI STEFAX-CEL-MARE

CÂNTAT LA SERBAREA JU.NTMEI ACADEMICE ROMANE,
DAT ÎN MEMORIA ACESTUI DOMN LA MNSTIREA PUTNA,

ÎK ^^l27 AUGUST 1871.

/j^tern, A-tot-putetnic, o'. Creator sublime,

Tu, ce daî lumef vîea i omului cuvint,

In tine crede, sper intreaga Românime...

Glorie ie n ceruri, glorie pe pmint

!

Sub ochii tcî in lume lungî valuri de-omenire

Pe marea \ecînicieî dispar ca nori in \înt,

i n clipa lor de vîea trecând strig 'n uimire :

Glorie ie 'n cerurî. glorie pe pmint

!



mX RELIGIOS LUI STEFANCELMARE UI

Tu din smîna mic înali stejarul mare,

Tu junelor popoare daî un mre avint.

Tu 'n inimile noastre aî sacre, viî altare.

Glorie ie 'n ceruri, glorie pe pmint!

In tine î viitorul, trecutul i presentul

!

Te duci la nemurire pe taînicul mormint

i numele-i cu stele lumin firmamentul.

Glorie ie 'n cerurf, glorie pe pmint!

Etern, A-tot-puternic, o ! Creator sublime.

Tu care iî la dreapta pe tefan, erou sfint.

F 'n lume s strluce îubita-î Românime...

Glorie ie n ceruri, glorie pe pmint !



IMN LUI STEFAX-CEL-MARE

CÂNTAT LA SEBBABEA JUXIMEÎ ACADEMICE,
DATA ÎN MEMORIA ACESTUI DOMN LA MÂNÂSTIBEA PUTNA

ÎN '^'27 AUGUST 1871.

Ta poalele Carpailor
'

Sub vechîul teu mormînt,

Dormi, erou al Românilor,

O ! tefan, erou sfînt 1

Ca sentinele falnice

Carpaiî te pzesc

i de sublima-î glorie

Cu seculiî optesc



IMN LUl STEFAN-CEL-MABE 118

Când tremurau popoarele

Sub aprigii pgâni
Tu le-aperaî cu braele

Vitejilor Românî.

Cu drag privindu î patria

i moartea cu dispre,

Mre în sînul luptelor

i 'n pace-aî fost mre.

In cer apune soarele

Stingând razele luî,

Dar într'a noastre suflete

In vecî tu nu apuî

!

Prin negura trecutului

O! soare 'nvingtor,

Lumini cu raze splendide

Present i viitor.

In timpul vitejiilor,

Cuprins de-un sacru dor

Visai Unirea Dacieî

Cu-o turm 'un pstor.

O ! mare umbr'eroic,

Privesce visul teu :

Uniî sîntem în cugete.

Unii în Dumnec^eu.
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114 IMN LUI STEFAN-CEL-MARE

In poalele Carpaiior

La vechiul teii mormînt

Toi în genuchî, o! tefane,

Depunem jurmînt:

«Un gând s'avem în numele

«Românului popor,

«Aprini deamorul gloriei

«'al patriei amor!»

I



VI

GLAS DIN STELE

LA MOARTEA PrINCESEI MarIA.

f n jalea care te cuprinde.

In doliu-î amar,

Când noaptea candele aprinde

Pe-al cerului altar,

O! mam scump, î-ad'aminte

Cum îî ceream cu rugminte

S-mî daî steluele din cer

Clipinde prin eter.



116 GLAS DIN STELE

Ades pe când eram cu tine,

Culcat pe-al teu sin,

Privîam acele focuri line

Din spaiul senin.

Stelu vie ca i ele.

In nostalgia nnea de stele

Simîam un dor nemrginit

De sbor, de pribegit.

Sburat-am din braele tale

C'un zimbet virginal.

Lsând pe-a vecînicieî cale

O raz de opal,

Lsând pe marmur'al meu nume,

i 'n inimi lacrimT, i în lume

Ca un parfum de trandafir.

Un dulce suvenir.

O ! dragi prinî, iubit ar,
Voî carii me jSliî

Gandii-ve c 'n primvar,

Când pomiî-s înflorii,

Cerul atrage i repune

De pre pmînt ort-ce minune

:

Arom de flori, dulci armonii

i fluturi i copiî 1



GLAS DIN STELE 117

Tot ce-î frumos, tot ce inspir

Un farmec rpitor

A se 'nla la cer aspir,

In raiu încânttor.

Iubire, geniu, inocen
S'adun lâng Providen
Ca razele care cu drag

In soare se retrag.

O! mam, înger de iubire,

Remas pe pmînt!

îndreapt sus a ta privire

La stele unde sînt;

Aici cu horul blând de îngeri

A mamelor duioase plângeri

Compun un imn dumne<^eesc

Printelui ceresc.

Ear eu in zori i 'n mez de noapte

Dispar misterios

i vin cu iubitoare oapte

S te îngân duios.

In raîu domnesce-eternul bine;

Dar raiul meu e lâng tine

i lâng tine, scump odor.

Ferice me cobor.



118 GLAS DIN STELE

Copilul ce se stinge 'n floare

E mistic curcubeu,

Ce leag strîns pmînt cu soare

i om cu Dumnedeu.

Ah ! fericirea mea e mare,

Cci am acum spre adorare

Un Dumnec^eu în cerul sfint

i altul pe pmînt!



VII

ÎERÎ I ASTApî

• 1 ^

Teri pmintul era verde,

Acjî pmîntul e 'nlbit,

i prin negur se perde

Soarele înelbenit.

Ieri cldur, acjî zpad.
i din codrii pudruiî

Es în grab dup prad
Uli i urii flmânzii.



120 IERI I AST)I

îerî voioasa cTocârlie

Sburâ 'n soare ciripind

;

A^î pe veteda câmpie

S'aud corbii croncind.

Ieri natura 'n tinere

Era dulce Ia privit

;

A(^î urîta btrîne
Peste frunte -î s'a lit!

Ce durere vie, crunt,

ters-au inândrele-î colori

'a fcut a fi crunt
Din amurgul pân 'n zori ?

O natur 1 ca i tine

Omul verde i 'nflorit

Intr'o clip vaîl devine

O ruin de jlit,

Dar el nici c maî zresce

Dup timpul de ninsori

Primvara ce zimbesce

Intre soare i 'ntre flori 1



VIII

AMICULUI A. DONICÎ

Zj^u ce sînt un bîet morar
Fr nici un pic de carte,

Me 'nchin ie de departe,

Mer vestite fabular,

i-if trimit voios din moar
Un poclon ne-ateptat,

Chiar o fabul uoar
Care a^i am mcinat.

Cerne-o bine tu pe dinsa.

i de vrei s-mT facî pe plac,

Alege fina 'ntr'însa

De f lumif un colac.

1863.

Vlad Morarul.



IX

MOARA DE VÎNT

FABUL

DEDICAT LUI A. DOXICÎ

T>e-un deal oare-care

Cu renume sfînt

Fcea zgomot mare

O moar de vint;

Dar bîata moric,

Deî-avea un pic

De porumb i hric,

Nu lucra nimic,

Ci 'n vzduh pornit

Se 'nvîrtîa mereu
;



MOARA DE VÎNT 123

Prea c-î vrjit

De duhul cel r^u!

— «Ce maî vijelie,

(Cuget ades)

«Trebue s fie

«De vale, pe es,

«Când eu în furtun

«Me lupt i vuesc

«i ca o nebun
«In loc me 'nvîrtesc!»

Ins pe câmpie

Linite era.

Earba cea ver(^iie

Nici se cltina,

i la foc de soare

Bietul muncitor

Stropîa cu sudoare

Micul seu ogor.

— «Ce de maî fin
«O fi mcinând !»

)ise o gin
La moar sburând.

— «Te 'nelî sorioar

!

(Spuneun oim din muni)

« V înt e mult la moar,
*Da-î lipsesc gruni!»

1863.



X

LUPUL I MOMIA

^n lupoîu cu plete sure,

întâlnind într'o pdure

O momit mititic,

Sprintenic, frumuic,

Se opri, se netec^i.

Glasul dulce-î îmblânc^i,

i, cu drag la ea privind,

lî gri aa, zimbind :

— iCe pcat, o! momiic,

«S trescî tu singuric!

«Nu-Î maî bine

«Tu cu mine



LUPUL I MOiUA 125

«S te prinCjlT tovrie
«De traîu bun cu veselie?»

— «Nu... metem!» Respunse 'ndat

Momiica alintat;

i sri cu rpegîune

Sus pe-o creang de alune.

— «Ah ! de ce s-î fie fric,

«Drag, drag momiica?

«Eu sînt lup civilisat,

«i mî-e cugetul curat

«Ca un mîel nevinovat...

>

— «Cum e bun de ospetat?>

— «Alet sorioar drag,

«Nu e timp acum de ag,
«Cci de când eu te-am zrit,

«ChTar de-un farmec sînt rpit,

«i me jur pe orî ce-î vrea

«S-î dau toat'inima mea!»

— «Me tem c^eii s te ascult,

« Ccî în lume de demult

«Este-o vorb cam ciudat

«Ins plin deadever

:

«Lupul schimb al seu per,

«Dar nravul nici odat 1>

1845.



XI

BUCOVINA

'Pyulce Bucovin,

Vesel grdin
Cu pomi roditori

i mândri fecîorîl

Cuib de pserele

Albe, sprintinele,

Care 'n ochii lor

Aii foc rpitor.



BUCOVINA 127

Tu ce etî o floare

C(^utâ din soare

Cu treî alte flori,

A tale surorf 1

Ele ctr tine

Privesc cu suspine

i tu le zimbescî

Cu zimbirî cerescf.

Dulce Bucovin!

Vîntul ce înclin

Cu aripa luî

Earba câmpului

Nasce prin optire

Scumpa amintire

De-un trecut frumos,

Mare, glorios.

Fiî în vec: voioas

Pre cât etî frumoas!

Fie traiul teu

Dup gândul meii !

Ah! cine te vede

Chiar în raiu se crede,

Cine-Y trector

Te plânge cu dor

!

1865.



XII

VISUL FERICE

ROMANA

"Pve este-un vis amorul, un vis amgitor,

Ferice de acela ce doarme ne 'ncetat

i 'n visuri drglae plutind ca pe un nor

Tresce 'n nlucire, de lume deprtat!"

Pe-a tale scumpe brae, pe sinul teu frumos,

Când sînt legnat dulce, i 'n ochiî teî privesc.

Ah ! lumea-î pentru mine un raiii armonios

î-amorul îmî apare un vis dumne^eescl



VISUL FERICE 129

De-î vis acea simire, încânttor mister,

Ce-aprinde 'n doue inimi acelai foc îubit,

Tu fiic a lumineî sosit de la cer.

Ah ! vin de viseaz pe sinu-mî fericit

!
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XIII

cAntic sicilian

Ta Palermo 'n Monreale

Sint pduri de portocale,

Ce s'acoper viu cu flori

Intr'un an de doue orî.

Jos cad florile pe drumuri,

Ear plcutele parfumurî

Sbor pe vînt în deprtrî

Peste vl i peste mri.



CÂNTIC SICILIAN 131

Contadina n Monreale

Svîrle vesel portocale

In voiosul contad'n,

Careî svîrle flori în sin.

'amîndoî juni. plinî de vîea,

Pintre arborî, pe verdea,

Rîd i cânt'armonios

i dispar misterios...

Cltori pe mrî, pe drumurî,

Imbctaî de dulcî parfumurî

Merg voios în calea lor

Fcând visuri de amor.

Zan-Zanet, fulg de soare,

Adever s fie oare

C tu aî, cole, sub salbe

Doue portocale albe?

Parte dreapt : una mie,

Zan-Zanet, una ie 1

i-î maî dau .în Monreale

Trei pduri de portocale.



XIV

SERENAD

y^u din cer venitaaice

Ca s faci lumea ferice,

D-mi o cji din vîeaa ta,

D-mi o (jli dumnec^eeasc

Sufletul s-mî fericeasc

i eu sufletul î-oiil da.



SERENAD 133

Fie 'n lume reu sau bine,

Lumea 'ntreag pentru mine

St cuprins 'n umbra ta.

D-mî o (^i dumnec^eeasc

Sufletul s-mî fericeasc

i eu sufletul î-oîu da.

Tu daî viea cu o zimbire,

Moarte cu a ta nesimire,

Raiul cu iubirea ta.

D-mî o (^i dumne(^eeasc

Sufletul s-mî fericeasc

i eu sufletul i-oiii da.



XV

CDEREA RIXULUÎ

/T^re, adînc i luciu cltoresce Rinul

Prin munî cu fruntea alb, prin vî cu lunci frumoase

Nepstor gigantic de timpuri furtunoase,

El curge 'n linitire, nesocotind Destinul !

Ca un balaur verde ce mic'a sale noduri

Trecut-au prin orae cu mîndre catedrale.

Prin sate care poart stigmaturî feodale,

Pe lâng vechî castelurf, pe sub boltite poduri.



CDEREA RIKULUl 135

i vecinie el vg<5Jut-au sermana omenire

Luptându-se cu moartea in vîeaaî trectoare.

Vedutau cdend tronuri i disprend popoare

Ce se credeau eterne pe culmea de mrire.

«O! lume schimbtoarei O! trist vanitate!

«Se darm munf, cetatea se darm, omul pfere!

«Eu singur, martur pacînic dea globuluY mistere,

«Curg mândru 'n nepsare cu-o lin maTestate !

«Nimic nu me opresce in calea-mî triumfal,

«i timpul adormit-au de seculî lâng mine!»

Astfel voîos i falnic optes'^e Rinu 'n sine,

Dar eat sub picîoare-î prpastia 'nfernall

FA cade I... Din nlime in fund se prbuesce
C'un muget lung, selbatic, grozav, resuntor.

Din stîncî in stînci el salt sdrobit; se risipesce

Precum o mperie de glorios popor.

Frumoasa-Î limpec^ime în clip turburat

Se schimb n largi troene de .spume arginliî

Ce valme se restoarn cu-o furie turbat,

Formând o avalan de cataracte miî.



136 CDEREA RINULUI

i valurî peste valuri s'asvîrl spumegtoare,

Se sparg înind în aer, i ferb scoend scântei,

i pulberea de ap, alin plutind la soare,

Se 'ncinge, ca o nimf, cu brîu de curcubeî.

O aspr clocotire, o crunt detunare

Anun catastrofa i 'nsufl reci fiori.

Ear munii de zpad trezii în deprtare,

Privind acea cdere, îî pun un vel de nori...

Sublim, sublim spectacol! Btrînul fluviu pare

Ca s dispar vecmic în haos sgomotos;

Dar Rinul e puternic ! dar Rinul nu dispare,

EI a umplut abisul i trece maîestos

!

Luându-î cursul pacînic, din nou se 'ndreapt Rinul

Prin sate i orae, prin munf i vî frumoase

Nepstor gigantic de timpuri furtunoase.

El pas cu mândrie, ccî a învins Destinul I

Aa i tu, la culme, o! Francie iubit,

Avut-aî o 'ncercare de moarte!., dar mrea;
Trecut-aî peste rîpa de dumanî pregtit

Pe-un pod imens de aur pind spre-o nou vîea.

1



CDEBEA RINULUI 137

O lume 'nfiorat de soarta-î mult fatal

Cracau 'n a ta peirel.. dar tu, ca Rinul mare,

Urme^î, victim sacr i demn de-admirare,

Menirea ta sublim i providenial.

Keuhausen, 1873.



x-vi

VÎNTORÎ I VÎNTOARE

"Oe geana câmpuluV albiu

Se vede-un codru marc

Lucind sub soarele glbiii,

'un sat perdut în zare.

Resun codrul de 'mpucrî.

De chiote voToase,

De urlete i de ltrrY

Pe culmele rîpoase.



viNTOBt I ViNTOARE 139

Cci e vînatul cel domnesc

La uri cu negre blane,

La lupi ce 'n fug clânenesc,

La vulpele codane...

Sub crengile ce se întind

De ururi încrcate

Haitaiî mare foc aprind

Cu vreascuri îngheate.

i vîntorif ostenii

S'aeazâ 'n gîur grmad,
Unii pe trunchî, alii lungii

Pe perne de zpad.

i toî pe Domnul fericesc

De mândra-î vîntoare,

Cci a ucis un cerb codresc

i patru cprioare.

Ear colo 'n satul deprtat,

Intr'o csu mic,

Lâng horn toarce ne 'ncetat

O sprinten fetic,



140 VÎNTORÎ I VÎNTOABE

i (^ice-aa în gândul eî:

«De-a vrea, într'o clipal

«Cum v'a vîna cu ochii meî,

«O! vîntorî de fal!

«i cum v'a face chiar pe drum

«Crrile-a ve perde,

«'a ve jur c voî acum

«Vînaî în codru verde!»

J



îvn

SOARELE, VÎNTUL I GERUL

p^reî cltori fantastici cutrier pmîntul :

Soarele splendid, gerul îngrozitor i vîntul.

Unul d vîea, altul d moarte, aprend

;

Al treile mângâe cu aripa-î, sburând.

Eî întâlnesc o fat, voîoas cprioar
Ca soarele de vie, ca vintul de uoar.



142 SOARELE, VÎKTUL SI GEHUL

i-î (,lic : «Copil drag, alege din noî ireî,

«De vrei s fiî mireas, pe care tu îl vrei!»

Românca le respunde cu-o vesel ziinbirc:

«Sînt sprinten ca vîntul, pe dînsu-1 vrcil de mire

— «Cum? eu, lumina lumeî! pe mine m'aî respins?

:Am s-mî resbuii la var cu focul meu nestins.

— «Cum? (jice gerul aspru, m'aî deprtat pe mine?

«Am s înghe la Târn i inima din tine.»

— «Nu-mî pas, mândre soare, de focu-î arc^etor

«Cât mî-a sufla în fa un vint recoritor.

«Nicî de-al teu frig nu-mî pas, o ! gerule de ghea, |

«Cât vîntu 'n mezul erniî nu mî-a sufla în fa.»



XVIII

S C R ;\ N C î o B U L

Tn scrânciobul din culme se dau flcî i fete,

Copile, florî de aur, voînicî cu negre plete.

— «Iubito, ^ice unul, pe fa 'nglbinescî,

«i ochii teî în zare cu dor îî aintescî?>

— «O! dar, privesc, Iubite, colo în deprtare
«La cele dealuri nalte, la cea câmpie mare,

«Cum se 'nvîrtesc de mte i cum se limpezesc
«Unind a lor verdea albstruiul ceresc!»



144 SCRÂNCIOBUL

— «Privirea ta, iubito, se 'ndreapt ctr soare?»

— «Dar; urmresc cu ochii ceî vulturi i cucoare

«Cum se întrec cu norii, cum se 'nvîrtesc în sbor

«Sub cerul ce se 'ntoarce roti de-asupra lor.>

— «In ochii teî, îubito, o flacr s'aprinde?»

— <Dar; simt c al meu suflet aripele-i întinde...

«Eu sbor... ah! sbor...» De-odat copila sare 'n vînt,

i vrend la cer s sboare, ea cade în mormînt!

I



XIX

V î N T U L

\7întul e copil sburcialnic frS mil, nici mustrare,

Care 'mpinge 'n rea furtun toate vasele pe mare,

i, ca lupul dup turme, se alung dup norî,

i doboar stejarî falnici i desfoae blânde fîorî.

Vîntul fur o scântee i 'n cire(^î el o arunc,

Privind cum se perde rodul unuî an întreg de munc,
Apoî merge la copile ce culeg laur de in

i ri(^end le despletesce dismîerdând albul lor sin,
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146 VÎNTUL

In tus-patru pri a lumeî turbat vîntul se tot duce,

Ca pgânul pe mormînturî resturnând cretina cruce,

i de-a morilor blastemuri alungat fuge nebun

Pintre tufe 'neptoare i nuele de alun.

Ear când el se 'ntoarceîn codri, mama luî ce-1 tot bocesce

pile 'ntregî îl scald 'n lapte i de rni îl lecuesce...

«Nu maî plânge, mîculi ! ^ice el, aa cum sînt,

«Când srut ochii lor veseli, se dau fetele în vîntl»



XX

STELELE

"r>e a cerului câmpie cu florf lucii s^menat

Noaptea vine pe furi

i cu-o secere de aur de la lun 'mprumutat

Face-un stelnic seceri.

Ear când soarele apare, vede cerulgol de stele

i întreab întristat

:

— «Unde-s ochii de lumin, unde sînt fiicele mele,

«Pe ce plaiu s'au exilat!»



148 STELELE

—«Muli ochi mândri de pin ceruri strlucesc pe-a mele

Luf, punul a respuns; [penel»

«Dar luceferii se afl la Românce pe sub gene,

«Unde noaptea s'au ascuns.»

De-atuncî fete i neveste se feresc, se tem de soare

i cobor genele lor,

Cci ades le fur ochiî 'a lor inimi" Iubitoare

Soarele îneltor.

i



XXI

DOUE SUFLETE

lA'Kie suflete amice de copile pmîntene
Se'ntîlnesc în steaua lunif, se privesc diîoi prin gene,

Apof stau într'o uîinire, una alteia zimbind,

i 'mpreun îî îeu sborul, prin senin cltorind.

— ':Tu etî, dulce surioar? (;Jice una cu mirare,

«Tu, regirîa frumuseii, tu, altar de închinare!

«Pe pmînt de-abîa în floare, cum se face de-aî murit ?>

Ceea-lalt,. versând lacrimî, îî respunde: sAm îubitl»



150 DOUE SUFLETE

— «Aî iubit!., aî trecut raiul!., aî simit în primvar
:Acea flacr cereasc dulce mult i mult amar!
:Aî îubit !.. i tu din viea aî putut, aî vrut s sborî!.

Unde, unde-î sînt remase virginalele comori?»

— «Am lsat glasul meii dulce unei dulci privighitoare

;

Ochiî, murelor din codri; perul, falnicului soare;

Sinul unuî crin veratic
;
gura, unui trandafir,

si pâmîntuluî in jale al meii ginga suvenir!»



XXII

OMUL SINGURATIC

/^lreul tiner, singur pe-asta lume,

Iî îndeamn calul inundat de spume.

Eî de mult pe cale past rtcind

!

Calul sufl, omul cânt haulind:

«Trec prin lunc, lunca-mî cjice :

«Singur tu ce caî pe-aice?

«Vestea-mî spuse c'aî gsit

«Sorioar de Iubit.



152 OMUL SINGURATIC

«Unde-î este sorioara

«Ca s î farmec inimioara

«Cu parfumurî i cântarî,

«Cu-ale umbrei desftri?»

Clreu 'n sinul luncei' umbritoare

Simteo mîngere dulcealintoare,

Dar curind el trece câmpul de mohor.

Calul geme, omul cânt plin de dor :

«Trec pe câmp, câmpia-mî (^ice

«Singur tu ce caî pe-aîce ?

«Pentru scumpul teu odor

«Am întins verde covor,

«î-am pus floare lâng floare

«Pentru albele-î picioare,

«l-am pus rou dulce 'n flori

«Pentru blânc^iî ochiori.»

Clreu 'n zare trist se adîncesce.

i pustiul lumeî impregTuru-î cresce.

Paseri cobitoare trec sub cer .'^burând,

Calul cade, omul cânt suspinând

:
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«Astfel lumea 'ntreag-mî c^ice:

«Singur tu ce caî pe-aice ?

« Vîeaa fuge! nu jlescî

Singurel s ptimescî?

« Doue aripi sorioare

«Se înal pân' la soare,

«Doue inimî merg in sbor

Pân' la raiu încânttor!»

Clreul jalnic e perdut în noapte

Pintre reci morminte cu fioroase oapte.

O fantasm alb trece lunecând,

Calul moare! omul aude picând:

-Nemernic este omul ce n'a ntâlnit pe cale

O ginga preche in cursul vîeiî sale 1

«Pe inima luî seaca, ruin prsit,
Paingnul urzesce o pânz încâlcit

Prin care nu resbate nici o simire bun...

Ca racla ce-î deart, luntrul ei rsun !

Clreul plânge, se înfioreaz,

Glasul cel din umbr lânced, trist, urmeaz
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«In groapa ce-1 ascunde e mort de doue orî

«Acel ce-î dat uîtreî de-aî lumeî trectorîl

«In vîea a fost singur i singur dup vTeaâ,

«Perdut pe vecînicie în umbra ce-1 înghea.

«Ah 1 el va fi, când morii ei-vor din mormînt,

«Strin pe ceea lume, strin ca pe pmînt!»

Tristul singuratic moare 'n jale-amar.

Lâng el suspin buhna solitar,

Ear fantasma alb pere ovind
Prin albastre flcri care sbor lucind.
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MRGRIXTA DIX MUNCEL

^Y^ama pentru-a eî copil are scumpe dismîerdrî.

Are inim cu ochT, are ochi cu srutri.
Plânsul lui e plânsul eî; or ce-1 doare pe ea doare,
Ea tresc^ pentru el ; când el moare i ea moare

!

Mrgrinta din Muncel nscu mândru pruncuor
Ce muri pe sinul eî legnat cu mare dor.

Ea îl duse la mormînt, lâng inima-î de ghea
Legnându-1 ne 'ncetat ca i când ar fi in vîea.
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Apoi merse la bordeiu de pustiu amar cuprins.

Leagnul era deert, soarele 'n cer era stins!

Apoi puse a striga pe câmpii i ^i i noapte :

«Vin, drag copila, vin' la mama s sugî lapte!..»

Mama fr de copil nu mai are dismîerdrî,

N'are inim cu ochi, n'are ochi cu srutri!..

A doua ^i, despre zorî, pe-un mormînt ea fu gsit,

Peptul gol, trupul recit, ia-î de mormînt lipit !

i

i
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TEFAN VOD I CODRUL

BALADA

Otefan Vod rtcit

Intr 'n codru înfruiK^it,

Codru-î ^ice: «Domn viteaz !

«Ce-î curg lacrimi" pe obraz?»

— tAh ! îmî plâng ostaii meî

î Mori, luptând ca nite zmeî!»

Codrul (^ice : «Dragul meu,

«înceteaz plânsul teu,

<Ccî din brac^iî meî trufai

«Face-î-oîu voinici ostai
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«Ca s scapi bîata moie
«De pgâni i de urgie.»

— «F!» respunde mult voios

Donmul mândru inimos.

Codrul puse a vui,

Brac^iî a-î însuflei,

Pe stejari a mi-î trezi.

Ear copacii mari i mici

Se fceau ostai voTnicf,

i spre Domn înaintau

i din gur cuvîntau

:

«S trescî, Mria ta!

«Haî la lupt, haî tefane;

«Dune 'n oardele dumane!»

tefan Vod înveselîâ

i la lupt purcedeâ

Peste munte i muncel

Cu tot codrul dup el.

Vaî de Ungurul seme
Ce lupt c'un brdule

!

Vaî de Leah, vaî de Ttar
Ce luptau cu un stejar !
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TEFAN I DUNREA

BAI,AD

— «rVunre! ce plângi tu oare?»
— « Plâng o floare de sub soare

«Ce din sinu-mi a rpit
«tefan Vod cei cumplit!1»

Pe cel erm btut de valurî,

Sus pe zare, sus pe maluri,

Sînt trer cete de o-;tenr,

Turcr, Tâtarî i Moldoveni.
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Una-Î ceata Hanului,

Una-î a SultanuluT,

Una-Î a tefanului!

Ear în câmpul cel turcesc

Miî de sbii zinghepesc

;

Ear în câmpul ttresc

Miî de arce sgeesc;

Ear în cel moldovenesc

Doî luceferî strlucesc

:

tefan Vod cel frumos

'o copil, chip duîos.

Fata plânge, fata c^ice:

—«Lasme s fug de aice,

«O ! tefane, scumpul meu!»

Domnul t^ice : «Nu! nu vreu,

«Nu pre sfmtul Dumnec^eu!

* Cmî etî dulce la privit

«i maî dulce la iubit,

«Ca lumina soareluî

«La lupta viteazuluî.

»

— «De-î sînt drag, de-s frumoas,

«lea-me, Doamne, orî nie las.»

— «Bat de-a fi s lupt pe dat
«Chîar cu Dunrea turbat,
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«Nu te las nicî chîar de-un pas,

«Nici chTar moriî nu te las.»

— «Apoî dar remâî cu bine,

«C tu nai parte de mine!>

Fata ^ice i s'arunc

Iute 'n Dunrea adânc

!

Valurile clocotesc,

Pe copil-o 'nvluesc

'o asvîrl din val în val

Deprtând-o de la mal.

Turcii stau încremenii,

Moldoveniî impetriî

i Ttarii înlemniT.

Stau i uliî în sburare,

Stau i caii 'n alergare,

St i soarele 'n mirare

Cci de-odat ce se vede?

Cine 'n valuri' se râpede?

Domnul tefan cel vestit,

Domnul cel nebiruit

!
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El s'asvirle nebunesce

i înoat voînicesce.

Taîe-o brazd, taie noue,

Taie Dunrea în doue.

i pe fat mî o ajunge

i la pept cu foc o strînge

i se 'ntoarce fericit

Sus pe malul înflorit.
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PUNGULIA

DEDICAT UNUI SGÂRCIT

«/^ ! punguli dalb
* Cu dragoste 'mpletit

«De-o mân mic, alb
i mie mult iubit!

«Minune drgla
<'Ce 'ncânî a mea privire

«Tu care-aî fost prta
«La taînica-î gândire.
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«Fiî un isvor de bine

«Sermanilor din lume,

* Ca toi s se închine

«La dulcele eî nume.

«Fiî, pung adorat,

« O amintire vie

«De (^iua neuitat,

«Când te-a trimis Ea mie!»

Aa ^iceâ 'n estazu-î

Un tîner cu iubire.

i lacrimi pe obrazu-î

Curgeau de fericire;

Dar corbul cel prdalnic,

Timpit de btrîne
Rosti: «Nebun i jalnic

«E emu 'n tinerel

«i mintea-î e cc^Jut

«In grea i trist boal!

«Sermanul el srut
«O punguli... goal!»

1852
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PE ALBUMUL PRINCESEI AGLAE ROSETTI

DORUL MAMEI

Oburat-aî între îngeri

O ! copila iubit,

i m'aî lsat în plângeri

Cu dor nemrginit.

De-atuncî în flori, în stele,

In tot ce-î luminos,

Prin lacrimile mele

Ved chipul teu frumos.
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De-atuncî pe lâng mine

Te simt ades sburând,

i doru-mî dup tine

Alearg suspinând.

Tu rtcescî prin lume

Cotând neîncetat

Iubirea uneî mume
'un dulce srutat.

Ca tine 'n rtcire,

De când eu te-am perdut,

Te-atept cu-a mea Iubire

Ca s te maî srut.

Ah! sborî, ah! fugî, ah! vin
De lâng Dumne(^eu,

Cu- a ta zimbire lin

S 'mpacî sufletul meii,

Cci m'aî lsat în plângeri

Cu sufletul cernit,

Sburând tu pintre îngeri,

O ! copila iubit I

Caiui, 1866.
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PE ALBUMUL DOMNIOAREI MRIA DOCAN

/"T^iulic, duice floare,

Vai de mine! ce am aflat?

O albin-otrvitoare

De guri te-a mucit?

i cu boal dureroas

Tu, drgu, te-ai luptat,

i din faa ta voioas

Rozele s'aiî scuturat?
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Ard'o focul de albin

Ce ve<^endu-te-a gândit,

C se afl 'ntr'o grdin
i de tine s'a lipit!

Dar n'aî grij, Mriuc 1

Viespea crud va peri,

Ear tu lâng'a ta mmuc
Lesne veî reînflori.

Primvara nu-î departe

Cu plcutele-î comori;

In curînd a s aî parte

De-ale tale dulci surori.

Pe-a ta fa zimbitoare,

Pe sub ochi-î drglai
Resri-vor lcrimioare

i voîoî trandafiraî.

Ear de vrei s n'aî mâhnire

i s scapi de orî ce chin,

Te lipesce cu iubire

De-al mmucî dulce sin;
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Cci în lume prunc i floare

Au un înger protector:

Floricelele au soare,

Pruncii au mame cu (ior!
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PE ALBUMUL DOMNIOAREI A. JORA

Z^râ în trist singurtate

Privind ometul c^ut din norî.

Earna cu-a sale mâni îngheate

Lipîâ de geamurî albele î flori;

i eu în timpul cel de ninsoare

Sub cerul negru, plin de furtunî,

Visam la paseri veselitoare,

L'a primvereî scumpe minunî.

Visam l'acele erî deprtate,

Pe unde fost-am eu cltor,
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ermurî frumoase i neuîtate

De poesie i de amor.

Un dulce oaspe veni atunce,

Un dulce, ginga, frumos portret

Trimis de tine ca sâ-mî arunce

Flori de lumin, florf de poet.

El îmî aduse a ta gândire.

Dorul teu june i virginal,

Care-mî optir cu 'nduîoire

De-al poesieî plaiii ideal.

Atunci natura încânttoare

Undi pe buze-î blânde zimbirî,

i 'n ochi-î veseli un dulce soare,

i pe-a ta fa vii' trandafiri.

Ear eu, ferice i 'n admirare.

Gândind la tine, am ^is cu dor :

«O! tinere ! cine te are,

«Are un farmec învingtor!»



XXX

PE ALBUMUL DOMNIOARELOR FLORESCU

Tntr'o (ji veselitoare

Voî, plcute surioare,

De la raiu v'aî coborît.

La fereasta-mî luminoasa,

Flori din lumea graioasa,

Zimbind dulce v'aî ivit.
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Eram trist, în suferire,

Dar la dulcea ve privire

S'au ters orî ce negri norî.

O! minuni a primvereî!

Prin VOI chiar spinii durereî

Se acopere cu flori.

Bucurcicî, 1868, Iunie.
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PE ALBUMUL D-NEÎ Z.

Oînt oare de jale fr mrginire,

Când sufletul simte dor de pribegire

'ar vrea ca s treac de-al lumeî hotar,

Scuturând din aripi al vîeiî amar.

Dar sînt i pe lume oare fericite

Atât de frumoase i 'ndumnecjeite,
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"

175

Cât îngerii însuî din cer se cobor

i daii pentru ele nemurirea lor.

Tu, a eriî mele fiîc mult iubit,

Mam cu durere, inim cernit

!

Ahl din a mea ear de ce vreî s sborî

Ca floarea din câmpurî, ca rou din flori?

Sciu bine c cerul te 'ndeamnâ in taîn

S'aninî pe-aî tef umerî albastra luî haîn.

Sciu c suveniru-î dulce ii senin

Nasce-ades în peptu-î un amar suspin,

Cci el te îngân ^^i (^iua i noapte

Cu-ademenirî scumpe, cu duioase oapte,

i-î arat 'n stele, ca s sborî la eî,

Doî copilai gingai, doi albî îngereî...

Cerul n'are mil!... el în veci rpesce

Tot ce 'n vîeaa noastr ne înveselesce,
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Visuri, tineree, flori i copilaî,

Aî inimeî noastre oaspei drglai.

Astfel te atrage acum i pe tine

Spre a sale plaiuri cu cerescî lumina,

Unde se înal tot ce pre pmînt
E maî scump, maî ginga, maî frumos, maî sfînt!

Dar când te atinge negrul vînt de jale

N'aucjî tot odat glasul eriî tale,

Acel glas cu lacrimi ce-î (^ice uimit

«Fiica mea aleas, ol suflet iubit!

«Patria cereasc este o minune

«Ce ochii rpesce i mintea repune

«Prin a sale raîurî pline de 'ncântrî

«Unde copilaii rîd în dismierdrî,

«Nu e destul îns c î-ai dat doî îngeri?...

«Ahl n'ascult glasul nopilor de plângeri;
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Cci i eu ani raîurî, i eu te iubesc,

i eu pentru tine vreu s înfloresc;

«Tu s fiî în sinu-mî atât de ferice,

«Dor s nu-î maî vie de-a sburâ de-aice.

1856.
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PE ALBUMUL UNEI COPILITE PARI5IAXE

/^opili albl este 'n lume-o ear
Dulce i frumoas ca o primvar.

Acolo sînt paserî, acolo sînt flori

i copil ca tine dulcî, mângitorî.

Dar acuma floarea zace la pmînt
Paserea sburat-a 'a perit în vint,
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i vzduhul geme de un lung suspin,

i copilul plânge pe al mamei sin,

Cci un duman aprig, o cumplit fear
A trecut hotarul 'a intrat in ear 1 ..

Tu, copil alb, suflet îngeresc!

Pentru noî te roag Domnului ceresc,

i sermana ear de-a fi ear ferice,

Inimile noastre pentru tine-or (^ice:

«Pe-ale vieei unde s plutescf uor
«Ca o floare vie pe un lin isvor.

«Steaua fericire! pe-a ta frunte alb
«S reverse raze împletite în salb!»

Paris, 1848.
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PE ALBUMUL D-reî X.

^u ce de mine mult departe

^ Dorescî, nerbdtoare,

S scriu pe-a ta frumoas carte

O strof 'ncânttoare,

Fiin alb, serafie,

Copil graioas!

Am pentru tine-o poesie

Ca tine de frumoas
;
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Dar ca s'o scriu a vrea o pan
Din aripa-î divin,

'o raz vie, diafan

Din alba ta luminS.

Cu acea raz mult iubit

Mî-a face-un dulce soare

Ce'n vfeaa mea re'ntinerit

Ar arde cu splendoare.

Cu pana ta din aripîoar

A scrie cA tu eti

O Mrioar-Florioar

Din lumile ceresc!..

Prin armonii duioase a spune

La roze i la stele

C eti o ginga minune

Maî scump decât ele.

i închinat 1.^ al teii nume

Al teu poet ferice

Prin visuri dulci in alt lume

S'ar înla d'aice.
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M'a duce 'n sferele senine

Lipit de sinul teu,

i te-a purta voTos cu mine

In vecî pe sinul meu,

i de amor i de plcere,

De-a noastre desftri,

A anima acele sfere

Cu falnice cântrî!..

Dar ce c^ic? Unde me rpesce

Avîntul poesieî?

In care plaiuri ratcesce

Aripa fantazieî?

Uît c tu etî în primvar,

Pe ermurî înflorite,

Ear eii plecat sînt ctr sear

Pe câmpuri vestec^ite

!

Tu câni în razele de soare,

In a juniei horurî

;

Eu cânt în umbra 'ntristtoare

In valea cea de doruri;
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Tu (^icî : «Ferice-Î de-a fi jun
«Frumoas i îubit,

€ Purtând pe frunte o cunun
«Cu roze împletit!»

Eu (^ic, privind cu 'nduîoire

La faa ta divin :

cAh ! trist e omu 'n pribegire

«Când lumea-T de flori plin!

«Trist e deertul ce se 'ntinde

«Pe sub amurgul vieii,

«Când ve^î cum soarele s'aprinde

«In faptul tinereii!

«Amar e de-a privi în zare

«Un sbor de nluciri

«Ce fuge, fuge 'n deportare

«Cu tainice zimbirî

:

«Fantasme albe, de iubire.

«Care dispar 'n vînt,

«Lsându ne în prsire

«Plecai pe un mormînt!:
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STROFE DESPARECHIATE

T n pulberea dus de vînturî

Sub paii notri cltorî,

Cât-î luat de pe florî

i cât, vaî ! de pe mormînturî

Voi ce purtai cupa la gur,

Ah! deertai cupa deplin...

A morilor cenu sur

Presar-ades dulcele vin!
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înger c^ut înfipt-aî piciorul teu în tin,

Micând din vreme 'n vreme aripele n lumin.

Putea-vei scpa oare din glodul ce te-a prins ?

Vaî ! chiar pe a ta arip noroîul s'a întins!

III

Privind fr nectare prostia omeneasc,

De lung urît cuprins, Eternitatea casc

!

Din crinul palid ce cade, moare.

Alt crin resare viu pre pmînt.

Tu, copilit, aî murit floare

'aî sburat, înger, de pe mormînt.

Când ochiul se deschide în faptul dimineii',

Cu razele luminii unesce pe-ale vîeiî.

i cerul i pmîntul în el se întîlnesc

i'ii dulce oglindire voîos se înfresc.

Te-aî dus în raiul cu dulci lumine.

Dar nu etî moart tu pentru mine !
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Eu jumtate sînt în mormînt,

Tu jumtate eti pe pmînt!

V I

Sculptor cu mâna aspr! Acel care 'n urgie

Sculpteaz Libertatea în form de sclavie,

Ca trist fior de moarte se strecur prin lume

i chiar mormîntul rece respinge al seu nume.

vm

Mreul Rege, mândru de sceptrul seu puternic

Ce apas fruntea goal poporului nemernic,

Se crede de-opotriv cu însui Dumnezeu

!

Un singur om pe lume înfrunt visul seii,

picându î : «Tu aî sceptrul cu care spî pmîntul,

«Eu, cioclu, am lopata cu care-î sap mormîntul !»
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NOTE

PASTELURI

VI. Sania. (Pag. 15).

Eafo gingae vilodi cu irag de mriori... (Pag. 16).

Numele de marijorî este dat crengilor de lozie îmbobocit cu

mugurî argintit. Românii le culeg i le anin în casele lor ca un semn

îubit de primvar, în (^iua de Florii.

VIII. La gura sobei. (Pag 19).

Omer a compus lliada i Odisea din tradiii i poate chYar din

fragmente de poeme poporale. Ariosto a scris fantastica epopee Or-

lando de pe legendele cavalerescî respândite în Italia i ilustrate prin

imaginaia poporului iubitor de minunî.

Poporul dar este isvorul celor maî poetice creaiY, celor mat ne-

peritoare opere; i poeii marî, carii apar ca nisce rarî meteori, nu

sînt decât revelatorii maetri a poesiei popoarelor concentrata în si-

nul lor.

Povetile noastre represint o comoar atât de bogat în iscodiri

ingenioase^ în imaginî feerice, în florY de graioas poesie, c de s'ar

nasce în România un nou Ariosto, el ar compune un poem de aceeaî

valoare nepreuit ca poemul lut Orlando.
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In ele gsim o limba armonioasa i perioade întregi versificate, în

cât lesne s'ar putea crede c povetile ar fi poeme antice prozaite cu

timpul. In ele aflam producerile unut geniu • fecund i original, pre-

cum : FeY-frumot cu perul de aur, fete de împera^î atât de frumoase

ca par a fi rupte din soare, cai nsdravani ce sboar în naltul ceruluî,

erpi cu solziî de aur carii au cuiburi pline de petre scumpe, cerbî

carii duc între coarne leagn de zine, paserî maestre cu graiii ome-

nesc, pajurt ce locuesc în fundul pmîntuluî, în lumea neagr, mere

de aur cari se prefac în palaturt împertesct, furci de argint carî

torc singure, podurt de oel, copaci cu poame de rubin i de sma-

rald, etc, etc.

In ele maî înlîlnim fiinî fantastice cari ne-aii sperieat în copil-

ria noastr; Balauri, zmet^ urieî ca Sfarm-peatr i ca Strîmb-lemne,

câni cu dini de cri... etc. In ele mai gsim zeii Pgânismuluî sub

figuri de sfinte cretine : sfînta Mercure, sfînta Joe, sfînta Vinere, i

pe mult frumoasa Ileana Cosinzana, imaginea cea mai graioas ce a

eit din inima poporulut român.

i dac vom studia povetile noastre cu luare aminte, dac le vom

compara cu unele periode din poemul Orlando, vom descoperi în cu-

prinsul lor diverse tablouiî, scene i chiar eroi i eroine carî figureaz

sub alte denumirt în opera luî Ariosto.

X. Sfîritul ernei. (Pag. 24).

Saîl dus filele Babei i nopile vegherii.

Românul caracteriseaz sub forme poetice sau glumee toate va-

riaiile timpului. Astfel îî place a numi (,lilele Babeî, (filele cele dintîî

a luneî luî Mart (Gibotilees de MursJ, pretin^end c ele sînt nesufe-

rite, ca o bab care se ceart necontenit, i plânge, se bocesce i nu

las pe nime în pace. Ins"i adevrata denumire de ijlilele Babeî e ba-

sat pe serbtoarea Dochieî (baba Dochia), ce cade la începutul luî
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Mart. Acele (.lile sînt urmate de (.lilele cocostîrculuî, a mlfeilor, a cîo

cârlieT, a rondunelelor, etc, cari prevestesc reîntoarcerea în ar a pa-

serilor pribegite de cu toainmi, i epoca nasceriî mTeilor.

XIII. Noaptea. ,'I'ag. 30).

E vr'o tabr de care sa ii un rond de tricolid?

Tricoliciî fac parte din lumea fantastic a strigoilor, a moroilor,

a vîrcolacilor (vîrcoIicT), a sburtorilor, etc. carY apar în basmele i în

superstiiile poporale.

XX. Rodica. (Pag. 45)

A ei cu plin dinaintea unui cltor sau muncitor este un semn
de bun augur. (Tradiie poporal).

XXIV. Concertul în lunc. (Pag. 54).

LuminreU 'n floare sînt florile numite ; Luminrica Domnuluî.

XXVI. Puntea. (Pag. 60).

Ce-i scldat în nvalnic i ';/ sin poart odolean.

Fetele de la ear îî fac scldâtoare de nvalnic (Pteris) i
poart pe ele florî de odolean (valeriana), pentru ca s devie maî
atrgtoare.

XXXIV. Linda Raîa. (Pag. 76).

Fiica celui de pe um rege arab, Boabdil, care a stpânit Gre
nada.
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z Maurii din Vega...

Vega e câmpia mnoas ce se întinde sub zidurile Grenadei.

XXXV. Calea Robilor. (Pag. 78).

Românii dau nume de Calea robilor acelei aglomerri de stele,

care formeaz pe faa cerului un soiîi de rîii luminos... Cvoie lactee).

Pe timpul nvlirii Ttarilor, robii cant scpau din manile lor se în-

torceau la Moldova, luându-se pe direcia acelui fenomen ceresc.

XXXVI. Buchet. (Pag. 80).

Vinte, Graur.

Nume de caî din poveti.

XXXVII. Mandarinul. (Pag. 83).

Care 'n virf e 'vipodobit c'un bumb galbin de cristal.

Bumbii de cristal, prin diversele lor colori, desemn rangurile

Mandarinilor. Coloarea galben e cea maî distins.

Plin de montri albi de filde i de jaduri preioY.

Jadul e o peatr foarte scump i apreuit de ChinezY.

Turnuri nalte i pagode unde cânt vechiul bonz.

Bonz e preot chinez.

De resunetid metalic al Tamtamuluî de bronz.

Instrument de meial în form rotund, care produce un sunet pre

lungit când e lovit, i care serv la ceremoniile religioase.

i
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Eat'o jonc aurit pe albastrul apei line.

Jonc e corabie chinez de o form bizar.

Car VOI s'o mai opreasc pintre arborii piticî.

Una din cele mai stranii fantasii a Chinezilor consist a reduce

toi arborit la proporii de copcei pilicî, în grdinile lor.

XL. Valul lui Traîan. (Pag. 92).

La început Romanii nu se serviau decât de lintres (luntre) for-

mate din copacî scobii ; in urm eî se dedar la navigaie, i avur

vase de ri(sboiu, numite : naves longae, bireme, trireme, etc., cart

toate purtau nume înscrise pe pror^ erau micate de vîsle i de su-

flarea vîntuluT in zela (velurî), i aveau un lest de nisip, saburra (sa-

vura).

Armata roman era compus de legioane ; fie care din aceste cu-

prindea (^ece cohorte sau ase-(;iecî de centurii, în total 6000 de ostaî.

De toat legioana erau lipii 300 cavaleri divisaî în (jlece scadroane nu-

mite turma^ ear fiecare scadron în trei decurii.

O legioan se compunea de iret soturT de fantasinî : hastati, prin-

cipes i iriarii ; ear cu timpul se maî adogi un al patrule corp for-

mat de velati, sagitari i ferentari^ carii fiind uor înarmai^ luptau

afar din ranguri. Ceî mai mulî erau strint i fiecare soldat avea

apte javeline (lnci) de aruncai în dumani.

Armele Romanilor erau : javelina, arcul, sattul, coiful, zalea do-

rica), caliga, un soiu de înclminte intuit, care acoperîâ pictorul drept.

Oastea se gsTâ sub comanda tribunilor i a centuriilor, carit purtau

vergi de vie ca semne de rangul i atribuiile lor. Dup centurii venîaii

ali efi numii optiones i sis;nifcri, purttori de stindarde. Comanda

suprem aparinea Consululut, care îî alegea locotenenii seî generali

(legai).

46001. — AUcsandri. — Poesii. II. 13
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Generalul purta o mant, paludamentul sau chlamys^ roie cu o

bordur purpurie. Ofierii i soldaii purtau în timp de rsboiu o haina

numita sagum, soiii de manta deschis ; ear toga erk haina lor în timp

de pace.

VARIA

IX Moara de vînt. (Pag. 122).

Cil renume sfint.

Dealul Mitropoliei din Bucurescî, unde e Camera Deputailor.
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POEM ISTORIC

(1497)

DEDICAT AMICULUI MEU C. NEGRE

I

VISUL LUÎ ALBERT

TlJlbert, craiul Lehieî, fcut au un vis mare,

Un vis de nvlire, de 'nvingerî glorioase !

El se vec^u puternic, pe-un armsar clare,

înfiorând cu spada-î popoare numeroase.

Din Meaz-zi ferbinte în recea Meaz-noapte,

Din Resritul mândru l'Apusul lucitor

El auc^i prin visu-î miî, miî de miî de oapte
Crescând în sgomot falnic, gigantic, imntor,
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Un uragan de glasuri ce clocotea prin lume

Purtând, nlând cu fal un nume... al seu nume!

Albert, craiul Lehieî, trufa, seme, uor^

Adimenit, se crede stpân pe viitor,

'arunc ochî de prad pe erile vecine :

«Care din ele, dice, mî-ar cuveni maî bine?»

El st puin pe gândurî, apoi cu mare glas:

«Moldova este pragul întâiului meu pas!

«In eara acea mic, neîncetat lovit

«De dumani fr numer i 'n veci nebiruit, -

«In care toi brbaii sînt zmei ce s'au luptat ^
«Cu Leahul, cu Maghiarul, cu Turcul încruntat,

«i unde pe sub earb câmpiile frumoase

«Ascund troene albe de-a dumanilor oase,

«Un Domn viteaz, un tefan, adun de muli anî

«O glorie ce-î demn de-aî lumeî suverani.

«Voiu merge la Moldova, la tefan drept voîu merge

«i luciul de pe frunte-î cu spada mea voîu terge,

«Ear lumea îngrozit, privind spre Resrit,

«Vedea-va 'n loc de soare al meu chip strlucit !»

Au ^is, i 'n nerbdare- î pe lâng el în grab
Adun'a luî armat deprins la omor,

Urdie numeroas de feare ce se 'ntreab :

fSpre care orizonuri slta-vom noî în sbor?
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«In care parte-î hoîtul promis l'a noastre ghîare

«Sal rupem într'o clip, s-1 roadem, înghiim?

«In care erî: teutone, române sau maghiare

«\'rea Albert, Craiul nostru, pustiul s-1 limi?

Aa diceâ cu fal a luî Albert otime

In cete adunat pe câmpul din Dombrova.

Când prin vzduh deodat, o gur din mulime

Rosti cu glas de taur selbatic : la Moldova !

Ura! strig Lehimea întocmai ca un tunet,

i vl i munf i codri rcspunser 'n resunet

Ura!., i 'n dor de sânge armata crunt aprins

Ca un ioîu de toamn pe drumuri se întins

Cu tunuri largi i grele, cu flinte lungi, cu spade,

Ce v\u lucîau la olduri i n teac zinghenîau,

Cu armsari sburdalnicî ce vesel necheziaii,

Mergând toi, caî i oamenî, s calce i s. prade.

In fruntea lor magnaii mândri, btrînî i tineri :

Toporski veteranul ce poart barb alb,

Incungîurat de neamuri : feciori, nepoi i gineri,

Formându-î o viteaz i glorioas salb.

Grodeck, c^lis falc-tare, ce 'n gândul luî se jur

Atâî Români s darme câi are dini în gur.

Zcîusko neîmpcatul cu brae lungi i tari

Care 'n Bueeac ucis-au trei sute de Ttari.
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Biela cel nalt, subire ca trestia de balt,

Ce 'n lupte sângeroase ca dînsa se mldie

Cu sabia-î turceasc tind în carne vie,

Pe când fugaru-î sprinten necheaz, muc, salt.

Gorow i Zablotowski, amici jurai pe moarte

S 'mpart soarta bun, s 'nving rele soarte.

i care în trei rendurî scpat-au din robie

Prin degetele morii trecând cu vitejie.

Eî sbor pe doT caî gemeni, rî(^end în hohot mare

Cu alî ca dîniî tineri, baroni, comî Palatini:

Glence din Pocuia, Zbalo Litfan, ce are

Un cârd pletos de zimbri în codri de arini.

Gavril de Moravia, fraii Grotov, Huminski,

Mardela Veneticul, Tecelski i Pruhninski,

larmeric Mazovitul i Kozjatic Ucranul,

Ce cresce caî selbaticî i-î prinde cu arcanul.

Eî merg, btend din pintenî !... Sburdalnica lor ceat

Strluce de departe în haîne poleite :

Dulmî cu flori de aur la pept împodobite

i 'ncinse cu paftale de peatr nestimat;

Cîapce purtând un vultur i pene la mijloc,

înclminte roiî de pele de Maroc,

i frîe intuite, i argintate ele,

i armoriî cusute pe coluri de harele.

Eî merg jucându-î caii, i vesel între eî

Vorbind de caî, de lupte, de-amor i de femeî,
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Tot ce-î maî scump în lume i d un farmec vîeiî

Pe timpul mult ferice i viii al tinereii.

Eî merg precum ar merge la simpl vîntoare

Glumind în nepsare de moartea ce-au s 'nfrunte,

Urmai de steagurî multe, urmând în foc de soare

Pe Hatmani, capî de oaste, cu Regele 'n frunte...

i ast-fel în Moldova eî dau cu toi nval!
Dar, când trecu hotarul, al Regelui cal tare

Se poticni... O buhn ip în (^iua mare

i moartea-î gti coasa în acea (}i fatal 1

II

EARA IN PICIOARE

Ce vuet lung de car, ce tropot surd de vite,

Ce freamet de suspinurî, de glasuri nduite

S'aud în sînul nopii prin neagra ntunecime

i ctr muni se 'ndreapt l'a codrilor desime ^

Din când în când sub nouri, trecând ca o sgeat,

Clipesce o lumin, i ca prin vis arat

Betrânî cu fruntea goal plecat spre pmînt,

Femei cu prunci în brae si pletele în vint,

Copile spîmântate mânând turme de oî

i flcoaî în fug mânând cârduri de boî.
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Pe jos, pe caî, în grab toi prsindu-î satul,

Fugind cu vaet, lacrimi, cci î au ajuns pcatul.

Se duc pribegi i palic^î s cate-adpostirî

In fund de codri 'n peterî, în sin de mnstiri.

Dar unde sînt brbaii, voTniciî, junii, tarii,

S-î apere priniî, nevestele i prunciî ?

Când sufl grea furtun pe ramurile luncii

'o sgudue 'o darm, ah! unde sînt stejarii?

Stejarii sînt la locul lor, fa cu furtuna 1

Acum de qlece c^ile i (^ece nopi într'una

Din muni i pân' la Nistru, pe culme i pe dealurî

Lungi buciume resun dând tainice semnalurî;

i clrai din fug, prin sate, prin orae

Craînesc : «Srii cu toii pe Liftele trufae

!

«Viteazul tefan Vod ve cheam 'n vitejie.

«Cine-Î miel s fug, cine-î Român s vie !»

Toi au respuns : «treasc Moldova!» i s'au dus.

Pe loc tot omul verde ce poart capul sus

î-au srutat odoriî, i-au ascuit toporul,

î-au prins din câmp fugarul ce-î sprinten ca o cîutv,

Apoi, fcându-î cruce, (jicând un : Doamne-ajut

!

Ca oimul de la cuîbu-î voîos î-aii luat sborul.

Astfel din eara 'ntreag plec cete înmiite

Cu arce, barde, coase i ghioage intuite,
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Purtând cciuli de oae, mintene 'n flori cusute

i barbe neatinse, al brbiei semn.

Eî merg de-a drept prin codri, pe lungi crri perdute,

Clri pe ele goale cu scrile de lemn,

i trec în sbor prin arbori ca demoni de urgie,

i umbra scânteiaz de-a ochilor mânie.

Tot ast-fel i boeriî, stpânii de moii,

Incungîuraî de gloate, din casele lor pleac

Privind cu mulmire sburdalniciî lor fiî

Cum sciu s-î poarte caiî, i 'n fug s se 'ntreac.

Soiî, surorî i mame suspin 'n urma lor
;

Dar eî alerg ferice la câmpul de omor.

Coman de la Comana, un urie de munte

Ce intr prin bîrloage i prinde urii viî,

Aduce dup dînsul muli vîntorî de frunte

Nscui pe plaîurî nalte, trii în vijelii.

Balaur de la Galu, Ciolpan din Pipirig,

Rîd i de frigul morii cum rîd de-al erneî frig

i muli cobor din munte ca lava din vulcan,

De soiul luî Balaur, de soiul luî Ciolpan.

Velcea, bastard luî erpe, ca erpele pe ap
Alunec prin dumanî i mult cumplit îî muc.
In lupt, când î-e sete, cu sânge se adap
i drept potir el are o evie de puc.
El vine din Hîrtoape cu Purice-Movil

i cu Roman-Pribeagul ce nu maî sciu de mil.
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Scheeanul i Mircescul, vecini de pe iret,

învingtori de Unguri, s'au prins cu jurmînt

Nici chear sub braul morii s nu dea îndrt
Pân' n'or intra cu Leahul pe-al Leahului pmînt,

i Zimbrul de la Schee i Zimbrul din Mircescî

Se duc s îea în coarne pe vulturii Leescî.

Btrînul Matei Cârj are 'mpregîurul luî

Cinci sute de nprasnici ce vin despre Vasluî,

Toi Racovenî !... ear Cârj, om înelept i harnic,

E 'n floare când se simte clare pe argan.

Glume, îî place-a ^ice luî Negrea, viteaz darnic :

«Am s me fac, nepoate, din Cârj buzdugan!»

Negrea zîmbind, respunde : «Ai cârja btrîneiî

«La sfaturi, ear în lupt aî braul tinereii.»

i, ajungând cu toii la Racova de vale,

O cruce luminoas li se arat 'n cale.

Aa, cu mic, cu mare, aprtorii eriî,

EiT ca frunza 'n codri la vîntul primvern.

Din vl adânci se urc, din piscuri se cobor.

Trec rîpile în salturi, trec rîurile. 'n not

'alearg 'n neodihn, voîniciî, cât ce pot

La glasul eriî scumpe ce-î cheam 'n ajutor.

Merg unii cu grbire spre codrii Bucovinei

'acolo se adun la strimtele poticî,

Pândind, ca vîntoriî micrile jivinei.

i tot rugând: «F Doamne, s treac pe aicî!»
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Merg aliî la Suceava s fac pe Albert

A perde oaste mult i mult timp in deert

;

Ear aliî la Cotnarul iubit i podgoriu

Pe unde stau cu oastea, Bogdan, domnescul fiu,

Tut cu mintea coapta, Costea cu ochiu seme.

i Trotuan i Boldur cu suflet îndrsne,

i unde tefan Vod înfipt-au steagul seil

Strigând la cer: «Ajut-mî, o! Sfinte Dumnezeu!»

III

TABR-\ LEEASC

Pe-O culme prelungit ard miî i miî de focuri

Ca stele semnate în numeroase locuri.

Se pare c tot cerul cc^ut e pre pmînt
i c'au remas in urm-î un haos, un monnînt,

Atâta întristare, ' atâta ntunecime

împrtie pe bolt-î a norilor desime.

Un sgomot lung se 'nal din culmea luminat

Unindu-se în aer cu tunete cerescî.

E sgomotul orgiei!., ear zarea deprtat
Roesce 'n foc de codri i sate românescî.
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Aici beii i danurî i chiote voioase,

In fund suspinurî, vaet i plângeri dureroase !

Aici de pofte rele sînt ochii toi aprini,

Acolo curge sânge, acolo-s ochiî stini,

Cci ast(^î celebreaz Lehimea n serbtoare

Victoria dorit a (^ileî viitoare !

Ostaii pretutindeni formai in dese grupe

Frig boî intregî, rup crnuri ca lupii flmânc^iî,

Destup lungi antale, beu lacom fr cupe,

Se ceart, rîd în hohot i url rguii.

Ca dîniî, câni de lagr la praznic luând parte,

Schellesc selbatic, rod oasele de-oparte

In mijlocul orgiei turbate ce tot cresce

;

Ear printre câni i oamenî pe earb staii ccjute

Femei, prada orgiei, cu minile perdute...

1
i îns vîntul nopii prin lagr vîjîesce

'un glas din umbra neagr la toi strig de-a rândul: |

«Orbî! orbî ! la masa morii voî ve mâncai comândul !»

Magnaii junî, sub corturi, pe perne de mtas
Deart cupe pline cu vin de la Cotnar,

Cântând cu fericire : «De vîaa rea nu-mî pas !

«lubitamî e pe brae, în vîa nu-î amar!»
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^1 fie-care strînge la peptu-i cu 'nfocare

O fiic de-a Podoliî frumoas i blae,

Cu buze pârguite la foc de srutare,

i ochî ce 'noat-albastri in gale vpae.

i fie-care simte c mintea-î se desfrin,

Avend ling'a sa gur o pur voluptoas,

i 'n brae-î o copil ce rîde amoroas,

'un sîn rotund ce salt vioiu sub a sa mân.
Ferice mult ferice de dinii!.. faa rîde.

Inima sboar, raiul in caie-î se deschide.

i îns vintul nopii prin corturi vîjiesce,

De tunete cumplite vezduhul clocotesce

'un glas perdut in umbr tot strig ne ncetat :

Orbi! orbî 1 moartea v'a^^teapt c'un ultim srutat !>

Cortul regal e splendid 1 Duzini de candelabre

Revars lor lumin pe-o mas ce se 'ntinde

Sub table încrcate de scule i merinde

i sticle largi cu vinuri Spaniole i Calabre.

In mijloc st 'n iveal un cerb de patru anî

încins pe-a sale laturi cu iruri de fazani,

i doue piramide de fructe mai alese.

In Asia 'nflorit crescute i culese.
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Albert în fruntea mesei lucesce ca un soare

Incungîurat de oaspei în haine de splendoare.

La dreapta-î, al seu frate maî june, Sigismund

Apare 'ntr'o dulam de ro postav de Lund.

La stâng'al Camenieî episcop vechiu, Lonzinski,

'alture cu dîniî se ved : Sbignew enczynski,

Cu Herbor Lucasievitz, Padlowski Castelanul

Radomieî, i Creslau Roza, numit Decanul,

i graf loan de Tiffen, magisterul Prusiei,

Care-au adus la lupt cinci sute de Cruciai,

i falnicii Toporski, vechi neaoi de-aî Lehieî,

i ali de frunte nobili, din ceî maî însemnai.

Toi gust din merinde, deart largi pahare

In sunetul metalic de vesele fanfare

;

i sângele prin vine se scurge maî ferbinte,

'avîntul cresce 'n suflet i nebunia 'n minte...

Când regele ridic o cup de vin plin

i glasul seu puternic acest toast închin :

«Eu Albert, Domnul vostru i al Lehieî Rege,

«Intrat-am în Moldova ca leii învingtor!

«Mânî este (^iua lupteî... Nimic nu s'a alege

«De tefan al Moldoveî i de al seu popor.

«Cum beu aceast cup, aa mândra Lehie

«S 'nghit-aceast ear ! Aa s fie!»

«Fie!>

« Vivat 1 Ural treasc Albert mult glorios 1>

Rspund meseniî aprigî c'un rcnet sgomotos
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hîi lagrul resun în lunec deprtare...

Dar eat c la u^. un om strin apare

Cu peptul goi, cu perul în vînt, cu ochiii foccs

;

El spre Albert intesce privirea-î rtcit,

Face doT paî .^i strig : «Deart-î cupa gios,

«Albert! de soarte rele î-e cupa otrvit.»

ToY se reped c'un urlet .•;;i mâna pe el pun.

«Lsai-1, ^ice craiul; e Sropski cel nebun !^

i ear înal cupa, rîc^end de-o aa larm...

Dar cupa lâng buze-î în mâna luî se sfarm,

'un trsnet lung de-o-dat în cerurî bubuesce,

i 'n cortul plin de umbr furtuna nvlesce,

i masa se restoarn, i cortul se urduc...

Ear pe câmpii, sub fulgeri, alearg o nluc.

TABRA KOMAN

O tiner pdure de ulmi .i de stejari

Ascunde-oastea român prin junii seî tufarî.

Misterul .i tcerea în sinul eî domnesc,

Dar marginile sale sunt palid luminate

De flcrile triste ce pâlpae în sate

i veselele focuri din lagrul Leesc.

.lOui,!. —Alicsandii. — J'oisiî. II.
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Prin arborî i prin ramuri, din \irfuri' pan' in poale

Din când în când lucesce oel de sbii goale

i ochî de leî. de vulturi, de leoparcjî sclbaticî,

Ce ard sub velul nopiî ca nisce rosf jraticî,

Ccî eî s'aint cu jale i se opresc cu ur
Din zarea 'nflcrat pe lagrul vecin,

i tot Românu n suflet pe sufletu-î se jur

Cu-al dumanilor sânge s sting-al eriî chin.

Dor crunt de resbunare! greu, aspru jurmint

Ce sap n întuneric un larg, profund mormînt '.

Ici, colo, prin poene staâ pilcuri de oteni :

Arcai de la Soroca, nprasnicî Orheîenî,

Apro(^î, copil din cas, curtenî i lefeciî.

Toi oamenî tari de vîn i oeliî în foc,

Deprini a-î tri trîul în timpî de voinicii

a da mâna cu moartea far' a mic din loc.

Ei poart pe a lor frunte, pe braele lor groase

i 'n pepturi brazde multe, hieroglife sfinte

Cu paloul spate, ce spun 'aduc aminte

De lupte uriee, de fapte glorioase

!

i 'n vi'ea-î fie-care î-aii câtigat un nume,

O falnic porecl, un titlu de strmo :

Mihul, Pun de codru, Balaur, Alimo,

Ursul i Pal-dalb, Grozan i Sparge-lume î

KroV de vechî balade ce s'au pstrat în mini

Trecând în motenire la fii de la prini.
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Lungii pe muchîul verde i domolind fugarif

Ce sburdâ pe 'ntuneric i desfrundesc tufariî,

X'oinicif buni de lupt i bucuroi de glum,

Astfel gresc

:

— Grozane ! ce-o fi c^iua de mânî?>

— «O fi la unii mum, o fi la alii cîum,

«Amar pentru Litfe, i dulce la Românif.»

— (^Amin! s dee Domnul 1»

— «Va da, mei Pal dalb !

»'o fi precum la Baia, n'o fi ca 'n \'alea-alb !

«Unde-am vedut pe Ursul gonit de ese Turcî.»

— 'Gonitu-m'aîi pe mine, dar f-am urcat in furci !>

— \'a fi precum la Scheie, unde-ai ve<,lut in sil

«Maghiari schimbai în îepurî, sun Purice n Movil.

t\'a fi precum la Lipne cu dumbrvioara verde^

"ha. Racova pe unde i a(,lr Turcul se perde,

<La Grumzescî, pe maluri", unde Cazacul Jur
<Pc mine. chiar pe mine mau increstat la gur!»
— Teau increstat pgânul, dar când el vru de viu

' In not s treac Nistrul, o pi reu, frtate,

'Ccî de pe mal în fug tu î-aî srit pe spate

<i 1-aî trimis sub Nistru s-î cate un secriu.>

— Bine-î fcuî, Grozane! E scris in cele sfinte:

<Chîar apele s fie vrjmailor morminte!»

— «Aa e eara noastr!., e bun pentru vif,

ci pentru mori e bun.»
— ^De-aceea n ast ear
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«Vecinii dau nval cu sutele de miT.

«Urând vTeaa la diniî, le place-aicî s pear!»
— '<Le place dar, Pune, i noî le facem placul.

«El' cred c'aicî e raiul, 'aicî gsesc pe dracul.

>

—«i cum s nu-1 gseasc urdiile nebune,

«Când tefan e 'n picioare, când versul luî ne spune

tefan, tefan Domn cel Mare

Seamen pe lume nu are

Decât numaî mândrul Soare !

Din Suceava când el sare,

Pune peptul la hotare

Ca un zid de aperare

!

Braul luî fr 'ncetare

Bate ordele Ttare,

Bate cetele Maghiare,

Bate Lef din fuga mare.

Bate Turcî pe zmeî cSlare

i î scutesce de ngropare !
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Lumea ntreai^ st n mirare 1

eara-T mic, eara i' tare

i xrjmaul spor nu are !

— «Treasc tefan X'od.i!... Mulî dumani vin la noî,

«Dar cât vin de nprasnici, puini fug înapof.* .

— 'Pecatul lor ii' mân, scrmanif, ca pe o turm,

i moartea le st 'n cale, ^i moartea le st n urm.»
— «De-aceea la Moldova ve(^f floare lâng floare.

<E îngrat pmintul cu sânge.»

— Aa-e, trioare :

Dar cresc bujorii mândri din sânge de Român
i plmida neagr din sânge tle pgân!»

Sub cerul ce s'aprinde i 'n clip ear se stinge

Vrsând pe a lor fee lumini fulgertoare,

Aa gresc brbaii ce somnul nu-î atinge

In ateptarea vie a dileî viitoare.

i poalele pdurii' sunt palid luminate

De flcrile roii ce pâlpe in sate,

i n tabra vecin orgia cea nebun
Ca marea deprtat vuesce sub furtun;

Iar în frun<,li Românii topoarelesî descânt

i caii lor desmeard, i 'n umbr \esel cânt :
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«Sunt Român cu patru mânî,

«i am leacuri de pgâni :

«De Ttari am o sgeat,
«De Turcf pala mea cea lat,

« De Litfenî un buzdugan

«i de Unguri un ar^anl»

V

TEFAN CEL MABE

In mijlocul pdurii' este-o poean lung

i larg, ce foesce de oameni ca un roiu.

La capetu-î din dreapta se prelungesce o strung.

Prin care ostimea curge ca un ioiu.

Ea intr in poean i se aîeazâ 'n renduri,

Privind la o colib de ramurt de stej ir,

In care-o umbr mare de om plecat sub gânduri

St pe genunchi, se 'nchinâ in fa c'un altar.

De-o-dat o lumin fantastic isbucnesce

Din (,lece nalî mesteacni' cu fruntea 'nflcrat.

Coliba se deschide, umbra se scoal, cresce

i splendid maîestoas la oaste se arat

!
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In lung fior pStrunde mulimea 'n admirare.

Totî cjic : «E tefan! tefan!»

Dar ! tefan e cel Mare

!

Iat-1 crunt, dar inca brbat între brbai
Ca muntele Ceahlul prin munii din Carpaî

!

1-21 intrunes.e n sine o tripl maiestate:

-Acea care-o dau aniî la consciinî curate.

Acea care resfrînge a tronului splendoare,

acea întiprit de fafma 'nvingtoare.

Timpul î au pus coroan de-argint, eara de aur,

i gloria mrea i' aii pus cununî de laur.

Pe falnicii seî umerf, cu aniî, sunt cldite

Xeperitoare sarcini de fapte strlucite.

Dar, anî i fapte, tefan nu simte a lor po\ar.

Cci dragostea moieT, ca dalba primvar.
In sinuT infloresce i îl întineresce

Pentru salvarea eriî, când eara ptimesce.

Erou plin de lumin, el e menit în lume

Pe secuiul ce-1 \'ede s sape al seu nume
i s respând raze pe secul f viitori.

Precum un soare splendid ce sparge deii norf.

Fiin de-o natur gigantic, divin,

:'i e de-aceî la carif istoria se nchin,

De-aceî carif prin lume, sub paii lor, cât merg,

Las' urme uriee ce 'n veci nu se maî terg.

A crora legend departe mult se 'ntinde

i nchipuirea lumeî fantastic o aprinde.
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Mre, în a sa umbr un timp întreg dispare,

Ccî Dumnedeu pe frunte î au scris : Tu vei fi mare

!

Tn mijlocul poeneî el se înainteaz,

Se urc pe-o movil i astfel cuvinteaz :

«Români din toat ear! Boerî, vechi Cpitanî,

«i voî, feciori de oaste!.. Sunt patru-c^ecî de anî,

«Moldova, la Dreptate, pe soarta eî stpân,

«Mi-aiî pus pe cap coroana i buzduganu 'n mân.
«Prin cel A-tot-puternic ce apele încheag

«Pstrat-am pân ast(^î coroana mea întreag

«i buzduganul teafer, de i pe muli dumanî
«I-aii doborît, lovindu-î. în patru-decî de anî 1

«DumanT din fundul lumeî, pgânf, dumani vecini,

<i, cine-ar putea crede!., chtar dumanî frai, cretini!

«Trufai cu toî, selbaticî, lacomi, violent i orbî,

«Care 'mpregîurul eriî, precum un cârd de corbi,

«Sta gata s'o sfîie... clar n'au vrut Dumnec^eu,

«N'au \Tut Moldova, ear x-iteaz, n'am vrut eu!..

«Pe Radu, Aron Petru, si Tepelu hainul

«I-am frînt !.. Maniac Ttarul i Matias Cor\inul

«l-am frînt!.. chiar pe sultanul Mehmet-Fatih 1-amfrint!

«'alî muli carii perit-au ca pulberea în vînt.
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\'of if cunoascei bine vitejii mei oteni,

\'<)i, pardosi de la Lipne, vultanî din Rsboeni,

«Zimbrii fioroi din codrii Racovii, aprig^î zmei

-^Din Socî, din Catlabuga, din Baîa, de la Scheî.

Apertorî a Cruceî, voi îf cunoasceî bine,

•C.ici pentru-a lor risip aî rsboit cu mine

Prin esurî, muni si codri, pe earn, toamn, xar.i.

l-"când din peptul vostru un zid, hotar de ear,
«Roind cu-a \ostru Scâni^e ferbiiite, plin de vTea,
iretul, Prutul, Nistrul i Dunrea mrea

;

Stând vecînic în picioare, în \'ecî neodihnii.

«De arma, sora voastr, în vecî nedeslipiî,

l-\îr copil, soie, o ! dragii me!" vultanf,

<.i n lupt, tot în lupt, de patru-c^ecî de ani!

i'acum, când armsarii Osmanului mrit

«Arunc largi nechezuri din mândrul Rcsrit,

^Când Mohamed pe cerurî î-aii asvîrlit hamgerul

<Ce, ca o semilun, cutreer tot cerul
;

«Când noî oprim cu peptul furtuna pagâneasc
«Ferind dea sale valuri amvona cretineasc;

«Acum când tof Cretinii, Regi', Domnitori, popoare,

«Ar fi, ca fraî de cruce, s 'inpart-acelaî soare;

«Privii !.. Pe cerul negru se 'ntinde-un ro de sânge,

«Din depanare sufl un vînt ce geme, plânge

«i spune c în zare ard sate i orae
;

C feare fr nume ucid copii in fae.
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«C eara e 'n nevoe, c mor Românî sub chinuri,

"C fete mor sub sil. c pruncii mor în sinurî!..

i cine oare face aceast fâr'-de-lege ?

*Un Domn vecin, prietin, un Domn Cretin, un Rege!

«Albert, Craîul LeliieY!..

«Albert, de cap uor,

«Fcut-au un vis mare de Rege 'nvingtor,

«Dar n'are el, sermanul, aa de larg mân,
*S poat 'n ea cuprinde o patrie român!
«Nicî aii ajuns Moldova de rîsul mielieî,

«Ca s'o rpeasc 'n gheare-î un vultur de-a Lehieî !

«Cât va fi 'n cer o cruce un tefan pe pmînt
«Nirne nu va deschide Moldovei' un mormint

!

< Cât vor clca dumanii în eara de Roinânî,

• El robi vor fi în ear, dar \ecinic nu stpâni!

«Decât Moldova 'n lanuri maî bine tears fie!

«Decât o vTea moart, mai bine o moarte vie !

«RomânV din toat eara, Boerî, vechi Cpitani,

«Voî toi aî meî tovari de patru-c,iecî de anî

!

«Când Albert ne menesce robie, rele soarte,

«Respundef, ce se cade lui Albert?..»

— iMoarte, moarte!»

I
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Strig poeana ; "^ Moarte '.^ pdurea clocotesce,

'un soare ro în ceriirî deodat se ivesce.

— cFie! le (^ice tefan, fie cum cerei' \oî...

«La arme! si pe moartei tot cerful e cu noîîî

VI

A .S A I. T u L

Gonise vintul nopii furtunele cerescî,

Lsând acuma rcndul furtuneî omenescf,

i soarele 'n splendoare din neguri resrise,

Prea c vrea s'admire pe-acel ce se flise

*.C lumea îngrozit, privtnd spre Resrit.

t Vedea-va '« Ioc de soare al seu chip strlucit !*

El primbla ocliî de aur pe tabera Leeasc
Superb!.. împreglfuru-î avend ca s'o 'ntreasc

Un lung ocol de car legate strîns cu lanurT,

Ocol armat cu tunuri i 'ncungiurat cu anurf.

Armata e 'n picioare ! Puternica armat
Cu a sale lungi scadroane în larg cuadrat format

Ocup dup anurî al taberei câmp nalt.

Stând gata s resping Româniî din asalt.

Miî, miî de lnci cu flamurî se ved filfitoare,

Ca trestiile dese din blti, când sufl vîntul.
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In aer sbor nechezurî, comndî resuntoare,

i caii 'n ne-astimper frmînt 'n loc pmîntul.

Ear Albert, mândrul Rege, în mijloc pe-o 'nlime

Privesce cu 'ngâmfare frumoasa lui otime.

Clare pe-un cal sprinten din stepele Ucrane,

El are lâng dinsul un grup strlucitor

De Palatini', de Hatmani sleii pe caif lor,

i steasful înainte î cu semne su\erane.

La dreapta, sub pdure, româna oaste-apare

In pilcuri i în cete pe câmp orenduit,

i fie care ceat de lupt pregtit

C'un tun cu septe evii purtat pe roi uoare.

Hotnogî numii de tefan comand Clraiî,
Aprodiî, Lefeciiî, Curtenii i Arcaii.

Ear tefan st pe-o culme cu-o ceat ce nu-1 las,

De-a erif boerime i de copii din cas.

Sub dînsul are Domnul un smeu, un Moldovan,

In stânga luî pe Boldur, în dreapta pe Bogdan,

In mâna î buzduganul domnesc care 'n râsboae

Ca braul care-1 poart in vecî nu se îndoae,

i pe de-asupr-î steagul, ameninând furtuna.

Cu Bourul, cu steaua, cu soarele i luna.

Precum doî nori' pe ceruri stau fa ntunecoM'

i merg unul spre altul, dând fulgeri luminoi.
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Armatele dumane, crunt-amenintoare

Respând din ochT, din arme, lucirî fulgertoare.

i Litfiî i Românii' privesc în nerbdare

Unii la Rege, alif ia Domn, i fiecare.

Dorind, pândind semnalul rsboiuluî...

De-o-datâ

tefan ridic steagul dând semn la luî armat.

Ura!., treî pâlcurî dese de ceî mai bunî arcaî

Plecând, pe câmp se 'nir in grupe de hraî.
X'oiniciî merg în fug spre lagr, îndrsneî,

Din arcele lor nalte trgând mif de sgei
Ce vijie 'n desimea scadroanelor Leescî

i prind resad de moarte în pepturî omenescf. s

Dar tunurile-ascunse în lagr, dup care

S aprind, scoend pe gur mortal detunare,

i mulî dintre arcaii departe naintaî

Cad morî, scldai în sânge, de glonurî fulgeratî.

Tovarii lor grabnic atunci se întrunesc,

DaCî semne de ngrozire. la fug se gtesc,

Cercând s'atrag Leii din tabr afar.

Dar Leal] ui nu î urmeaz, cercarea le î zadar I

— «Vedf Litfa 1 (,lice Boldur, st nchisâ la ocol.

«Nu vrea, nu indrznesce s eas n câmp, la gol.

— «Vom merge noî la dîniîl Românul Domn respunde.

In taberî lnuite seim nof cum se ptrunde,

«Tu, Boldur mare Hatman, i tu Coste paharnio,

i Precum se cade voue, îmî place a fi darnic
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«Fâcându-ve cu mine prtaî Ia di de fal.

«In dumanii Moldovei acu si 'ntraî nval,
«Cum intr leu n turme i paloul în coaste!»»

Pe loc semeii Coste si Boldur, capi de oaste

S'aii dus, s'au pus în fruntea Românilor, strigând:

«La foc, copiî!» i grabnic plecat-aii alergând.

Vuesce aprig câmpul i armele resun,

i tunurile crunte ca tunete detun.

O grindin de glonurî grozav-ucigatoare

In cetele române duc moarte 'ngrozitoare

;

Dar ele, ne 'ngrozite, far' a 'ncetk de loc,

Pesc tot în linte sub viscolul de foc.

Muli le remân în urm, rupT, mori, cc^uT pe brânci !

Eî sbor 'ajung în numer Ia anurile-adâncî.

«Naval cu toi în lagr, naval ! oastea rcnesce,

«Din cer ne vede Domnul, i tefan ne privesce!»

i toi s'arunc n anurî, dau unii peste alî,

Ceî mici, uori, în grab s'aca de ceî nalf,

Le sar pe umeri sprinten, ca tigri se isbesc,

Cu unghile de maluri se prind, se opintesc,

Se urc prini de lanurî, de a tunurilor buze

i printre mif de sbiV i miî de archebuze

Ce-Î taîe .i-T restoarn în anuri, frâmai,

El' pun picioru 'n lagr, puternicii brbai

!

Zadarnic Ceremiiî, dosii pe dup care,

îndreapt groase tunurT, le 'ncarc, le dau foc.

I
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Românii', de-ai lor duimanî deprini a-î bate joc.

Intr'în^ii daii isbire cu-o aprig turbare,

lî pun sub coasa moriî, în tabr-î resping,

i grabnic, car, tunurî, în anuri le împing,

i fac podiuri late cu trupuri sângeroase.

Ce mor în vaet jalnic i 'n chinurf dureroase.

Atunce Craiul (,lice : «U! frate Sigismund !

Zaresci tu Moldovenii în lagr, colo "n fund?»

— «Dar! Sigismund rcspu'nde; zSresc o beat turm.

«Nicî unul îns teafer nu-;^î va clca pe urm!>
— «Nici unul \iu, nicf unull> dic Leii împregîur

i Herbor Lucasiewitz, viteaz cu perul sur,

Se duce se avinte armata cea creasc
i cu Românii aprigi' în pept sa se loveasc.

Ca nisce mari' balauri cu lungi coarne-ascuite,

Scadroanele în sgomot de tropot suntor

Se mic, salt n copce; apoi luându-i sbor,

Cu lancele plecate la fug-s rpe(,lite.

Dar Costea i cu Boldur, toxari de isbând,

inend în frîii avîntul Românilor semei,

Le strig: «Stai aice! loî dup cal, la pând.
«S tragei int 'n Litfe o ploae de .sgei !v

i cum veniau grmad scadroanele sonoare,

Descleca arcaii, gtesc arcele lor,
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Trag, strunele vibreaz, sunând sbârnitoare.

Mii de sgeî trec îute sub soare ca un nor

i intr prin scadroane cu-o aspr vîjiire,

Ducând cu ele groaz, durere i peire.

întregi iruri de oameni din fug sgetai".

Se pleac mori pe coame, cad grabnic resturnal,

Mulî caî zac lâng dîniî i mulî, atini la nrf.

Fug, tîrind cadavre cu un picior în scrT.

Dar Herbor Lucasiewitz lacnesce: «înainte!»

i lungile scadroane nainte merg grmad.
Pan' ce topor cu lance, i buzdugan cu spad
S'ating în zinghenire sub soarele ferbinte.

Atunce mândrul soare, ce spre apus plecase,

Oprit în a sa cale, vedîi cu ochii roi

Un furnicar de moarte ce aprig se 'ncletase,

Un îad grozav de demon f, selbaticî, fioroî,

Srind, urlând ca feare, mucându-se scrâniml,

Rupend, lovind orbesce, dând moarte i murind

!

Românii în scadroane intrau ca 'ntr'o pdure,

Cldind movilî de leuri sub sdravenul topor.

i coasa ne-obosit, i harnica secure

Sburaii abtend caii sub clreii lor.

Ear ulii din Soroca, i sgriporil din Vrancta

Cu lancea cngîuit în gloata ptrundeau

i resturnau cu cangea, i strpungeau cu lancea,

i trupurile moarte cu trupuri Ie ascundeau.
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Dar i Lehimea crunt fcea pîrte grozave

In cetele române trecând ca prin troean.

Bravi, ne 'mpcaî, teribili, sub armele lor brave

Curgea o dîrâ lung de sânge pmîntean.

De-odat prin otime o veste au trecut

:

€Herbor sub buzduganul luî Boldur au c(^utl>

— ^Herbor e mort!» Stau Leiî ptruni, încremenii,

Scot oapte îngrozite, prin ranguri resleiî,

Perd cumpetul, perd capul, svîrl armele 'n vzduh,

Dau dosul, i fug iute, goniî de-al spaimei duh.

Ear Craiul trist, cu palma lovindu-se pe frunte,

Suspin: <0 ! Toporski, o! veteran crunte!

«Privesce, fug mieii! fug toi, fug mic i mare!

cDe-acum în tine singur e singura-mî sperare!>

VIf

LUPTA

Toporski veteranul cu-o ceat maî aleas

Luî Albert se închin i pleac la rsboîu.

Pe loc btrînul Cârj în cale î vrend s eas.

De lâng tefan pleac cu buni viteji de soiii.

Eî vin clri în grab, aprini de resbunare,

S'apropie; ear Cârj, sburând în fuga mare,

4600J. — Alecsandri. — Poesii. II. 15
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In faa luî Toporski s'opresce 'ast fel ^ice :

«Toporski! din doî unul, e scris s pear-aice 1

«On tu, orî eu; sus pala, i vin' la lupt dreapt !>

— «Cârj! respunde Leahul, ai minte îneleapt,

«Dar inim nebun. Eu te cunosc pe tine :

«Eti leii nprasnic, îns i tu me sciî pe mine,

«Cci în maî multe rîndurî luptat-am înainte,

«Pe când aveam bra verde i inim ferbinte.

«Nici tu, vechiul meu duman, nu m'aî învins pe mine,

«Nici eii n'am avut parte s te înving pe tine.

«Ce dar n'am putut face în focul tinereii

«Putea-vom face oare sub earna btrîneiî?

«O! Cârj! barbe albe purtm acum noî doî,

«i lupta, draga lupt, nu maî e pentru noî.

«Privesce! alii, tinerî, stau împregiurul meu,

«Demnî adversarî acelor de pe 'mpregîurul teu.

«A lor acum e rîndul, frate, NoT, veteraniî,

«oîmî învechiî, de-oparte s stm privind oîmaniî.

iVin' colea lâng mine, i nu fiî duman mie,

«Cci vîrsta între oamenî stinge-orî-ce dumnie!»
— Respunde-atuncea Cârj: «Toporski, aî dreptate,

«Ades e rece peptul i inima tot bate!»

Apoi, mrindu-î glasul, el strig la aî seî

:

«La lupt, VOI oîmaniî, la lupt feiî meî!»

— «La lupt!» strig însuî Toporski 'n mare glas,

i amîndoî btrîniî de-oparte s'au retras.
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Pe loc ambele cete aprins electrisate

Scot paloele 'n soare c'un freamet de oel.

Ochirile prin aer se 'ntîmpin 'ncruntate,

Cci fie-care-alege un duman pentru el.

Plecând apoî cu toii strîng frîele, daii pintenT,

In sprintene desghinurî îî salt caii sprinteni,

i sbor pe-aripa ureî, cu-avîntul de nluc,
i intr ceat 'n ceat i 'n lupt se apuc.

Pmîntul ropotesce sub tropot de copite,

Vezduhul strlucesce de arme ascuite,

Ear paloele albe cîocnindu-se 'n loviri

Daii foc, dau moarte crunt, daii aspre zingheniri.

In clip cad sub ele, strpuni, scldai în sânge,

larmeric Mazovitul ce 'n doue pri se frânge,

i Buhtea pârclabul cu-o larg brazd 'n pept,

i tîncrul Cozjatic lipsit de braul drept.

Grodek. ^\s falc-tare, în crudul eii avînt,

Precum un vier de codru, se 'naintk prin gloat

i sabia 'mpregîuru-î fcea o larg roat

Ce se 'nvîrtîâ la soare i uera în vînt.

Cdeaii victime multe sub arma ce sburâ I

i Grodek în turbare pe rînd le numera.

Clcând tot înainte pe victimele sale.

Când eat, dm mulime apare drept în cale
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Balaur de la Galu ce poart uurel

O ghioag monstruoas cu dinii de oel.

Grodek rpede spada-î în peptul luî Balaur

!

Sângele curge!., peptul greii muge ca un taur,

Dar ghioaga se abate!... sub crunta-î lovitur

Sbor crierii luî Grodek i dinii toi din gur;

Ear Leahul, clad moart, greu cade pe pmînt

Ne'ndeplinind în vîea grozavu î jurmînt.

Coman de la Comana cu Velcea, erpe iute,

Privesc din deprtare cum vine i cum salt

Un cal de soiil ogarnic deprins a vînâ ciute

C'un voînicel subire ca trestia de balt.

— «Cine s fie oare cel cpitan frumos?»

— «E Biela, per de aur, cu mijloc mldios.»

— «Venat de soiu e, frate?»

— «E puiu de Palatin !»•

— «Ainete dar, Velceo.»

— «Comane, me ain.»

i amîndoî la pând se pun în a luî cale,

Coman cu brae goale, i Velcea cu o coas.

Venîâ fugaru 'n salturi sburlind coama-î pletoas

;

Venîâ voîosul Bîela pe câmpul cel de jale

i pala-î când de-o parte, când ear de alt parte,

Tind în carne vie, fcea ochîurî dearte.
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De-odat Velcea sare,- sub cal se ghemuesce,

i caiu 'mpuns la glezne din fug poticnesce

Turtind sub el pe Velcea ; îar mândru-î cpitan

II svîrle peste capu-î în peptul luî Ccman.
— «Bine venijîî la mine!» îî (^ice urieul,

i'n braele-î de schij, rî(^end grozav ii stringe,

Cât peptul îî sdrobesce i oasele îi frânge,

Apoî între cadavre, pe câmp, arunc leul...

Gorow i Zablotowski combat de laolalt

Cu Stroe Vlad, Hotnogul, i cu oltuzul Dalt.

Umer de umer, coast de coast, om i cal

Se strîng, se prind cu ur în cletet infernal,

Voind a se absoarbe de pe a lumeî fa
Cu partea lor de soare, cu partea lor de vîea.
i sângele din pepturî, din frunî, mereu se scurge

l pe sub caî dealungul el gâlge i curge.

Crâncen lupt ! Moartea de-asupra se arat,

Face un semn, alege, i cletetul de-odat

La senmu-î se desprinde, lsând pe câmp s cad
Gorow i Zablotowski, amicî, a moreî prad!
Ear caii lor ca dîniî nedesprii, cu dor,

Se duc nebuni prin lagr, chemând stpânii lor.

Glence din Pocuia sub Udrea se doboar.

Udrea e prins de Czîusko, dar singur se omoar,
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Strigând în desperare: «Ahl <^ece mori maî bine

f Decât o vîea lung i ^ile cu ruine b
Corbacî rateaz capul baronului Huminski,

Ciolpan apuc 'n brae-î pe junele Tenczynski

i merge de-1 depune lui tefan, la picioare,

Apoi se 'ntoarce iute la nou vîntoare.

Zbalo pe-un cal de câmpuri, Negrea pe-un cal de munte

Se întâlnesc cu ochii 'alearg s se 'nfrunte.

Isbindu-se 'n mulime cu-avînt spîmînttor

Crunt se lovesc din fug cu paloele lor,

Lovire fulgerând i Leahului fatal

!

El cade jos !.. în mâna-î se frânge a sa pal.

Dar Negrea, viteaz darnic, îî cjice : «Frate Zbalo,

«Pe-un om câ(^ut nu-mî place s cad al meu palo.

«Te scoal, mergi în pace cu <^ile de la mine.

«Ar fi pecat s pear un bun viteaz ca tine!>

A (^is, calu-T întoarce i 'n gloat se rpede.

Lsând în urm-î Leahul; ear Cârj, care-1 vede,

lî strig de departe: «Am' muli, Negreo, nepoatei

«Braul ce nu d moarte când poate, multe poate !»

i glsuind, el vede a luî Toporski ceat

Ciuntit risipit, i 'n tabr-alungat,

Fugând cum fuge spaima lipsit de ruine...

i simte mândrul Cârj o mare vâlf 'n sine.
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Ear caînicul Toporski cu fruntea obosit,

optesce vcrsând lacrimi: «O! soart mult cumplit!

«Eu, tare-odinioar, vechiu arbor a Lehieî,

«Perdut-am fruiK^Î i ramuri sub vîntul vijeliei!

•<Eat-me 'nvins!... O! Cârj, de-acum sînt robul teii ! >

—' «Rob, tu ? nu mî-ar erta-o prea sfintul Dumne(;Jeu !

«Când un popor de oameni se 'nchin ie, mie,

«Un tu, 'un eu, Toporski, nu cade în robie!»

Aa gresce Cârj, bâtrînul înelept,

i singur merge vesel la tefan Domnul drept

Ce-Î ^ice: «Anî rnulT, Cârj! tu fal mî-aî fcut!

«Ca tine fie-î neamul viteaz i priceput!»

Apoi ctr otimea pe lâng el remas:

«Acum e rîndul nostru, Boeri, Copii din cas!

«S dm zorul din urm, cumplitul nostru zor,

«Ce trece i restoarn ca trsnet resbitor.

«Dai vînt armelor voastre! pe caî, i dup mine!»

Precum un cârd de vulturi din sferele senine

Cad iute ca un fulger pe o prad ce zresc.

Românit, dui de tefan, în lagr se isbesc L

Nimic nu le resist, nici tunuri, nici desime^

Nici an, nici zid de care, nici deas clrime.
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Cci eî restoarn 'n treact, i darm, sfarm 'n clip

Scadroane, tunuri, corturî, i pun tot în risip.

Fug leiî, fug Cruciaii i fuge însui Craiul 1

lî duce Domnul tefan cum vîntul duce paiul;

Ear tabera Leeasc un lung pustiu remâne

Sub apriga furtun a cetelor române

!

Când sufl vîntul toamnei prin codrii veteqiiT

Copacii plinî de frunze sînt ast-fel sguduiî,

i crengile czute, i frunzele uscate

Pe câmpî în deprtare sînt ast-fel semenate.

VIII

ARATUL

Armata glorioas e frânt, rsipit

Ca munii de nisipuri în Africe pustii,

Intr'un vîrtej de spaim din urm-î fugrit

Prin vl, prin muni, prin codri, prin rîpî i pe câmpii.

Ear Craîu 'n desperare, din dealul Catilineî

Privesce pintre lacrimî frumoasa luî armat.
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Ieri floarea vitejieî, a(^\, vaî ! prada ru.ineî,

Cum fuge ca un nour sub zare 'mpr^tiat

'acum el se gsesce cu adeverul fa !

Slab, mic, fr trufie, ve(^endu-î înainte

Spectacolul peireî ce-î d fiori prin mintt,

i 'n urm-î alt spectacol ce sufletu-î înghea.

Pe-un ;es întins i galben, iub aria de soare,

Cinci sute plugurf ar pmintul elinos.

i Domnul tefan însui, cu fruntea în sudoare,

Asist pe-un cal negru, sub un stejar frunzos.

Opt miî de Leî de oaste, legai, cu frîu 'n gur,

In loc de boî, la juguri se opintesc trgând

;

£î trag mereu i ferul greu muc 'n bttur,
i unii gem, i alii cad pe genuchi plângând!

Dar biciul îi lovesce i lancele-î împung...

Se scoal 'n brîncî i eari trag brazde pe pmînt
Muli dintre eî, sermanii ! în capt nu ajung

i chiar în a lor brazde gsesc a lor mormînt !

Românii cu glas aprig îndeamn ca s 'ntind.

Strigând : His, a, Liftene ! his, a, haram de plug

!

«Tu-mî pregtisei jugul, eu mi te-am pus în jug.

«His, a...> Apoi din urm arunc 'n brazde ghind.

Ear tefan la tovari le ^ice cu glas tare

:

«Aa scrie Românul a sale fapte mari,

«Cu feru 'n brazda neagr I... Românul astc^î are

«Pmintul seu drept carte i pluguri crturari.



234 DUMBRAVA BOSIE

«Aici pe unde astc^î e numai câmp, otav,

«Umbri-sevor urmaii sub Roia-Dumbrav !•>

Trecut-au patru secuii din (^iua cea fatal,

Când se 'ngrop 'n erin a dumanilor fal!

i faptul cel istoric, sub form legendar,

Din neam în neam Românii îl povestesc în ar.
Priviii lâng'o dumbrav st tabra de carre.

Flci voinici ed roat pe lâng un foc mare,

Mirându-se 'ntre dînii cum vreascurile 'n foc

Ca nite erpT se mic, sucindu-se în loc.

— «Scii VOI de ce stejarul arc^end plânge i geme?

(Intreab' un Român ager pe care-a nins de vreme)

«Colo 'n ast dumbrav copacii urieî

«Sînt locuii, se spune, cu suflete de Leî.

«Pe timpul brbiei au prins tefan cel Mare

«O oaste de nval 'au pus-o ca s are;

«Ear în pmîntul negru cu sânge-amestecat

«Spre lung pomenire el ghind-au semnat !»

El <^ice, i dumbrava se pare c roesce,

'un aspru glas de vultur în noapte se trezesce.

El ^ice, focul arde dumbrava luminând,

Prin crengile frun(,loase trec umbre suspinând 1

Mircescî.
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RESBUNAREA LUI STATU-PALM

U,.rieul Strîmblemne cu-al seu gemin Sfarm-peatr

Au vec^ut c(^end potopul 'au trecut potopu 'n not.

De când sint poveti în lume i se spun pe lâng vatr

Eî duc c,lile cu piticul Statu-palm-Barba-cot.

Amîndoî pe-o vale verde, la picToarele-unuî munte

Lungiî unul lâng altul, stau grind în limba lor.

Dar eî sînt în neastîmper. Când i când pe a lor frunte

O gândire 'ntunecat se întinde ca un nor.
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— «O cunoscî pe Trestiana, frate?» ^ice Strimb-lemne.

— «O cunosc 1... când se arat, soarele îi face semne,

«Cci de când Ileana mândr n'au ve^ut el aa floare...

«Ca Ileana Consinzana fata-î chiar rupt din soare !»

— «Bine (^icî, dar nu-mîst 'n minte cum l'aa frumoas fat

«Buturuga Statu-palm au putut s fie tat!»

— «Pomul nalt, frumos resare din semîna cea merunt,

«'apoî scii tu c Pepelea vornicel î-au fost de nunt!..»

Urieiî, stând pe coate, aii trântit un hohot mare

Cât s'aii resunat pmîntul într'o lung deprtare

i toi vulturii din codrii, ridicându-se pe vînt,

S'aii nlat in nori s vad ce minuiie-î pe pmînt ?

Apoi ear, cc^end pe gânduri, Sfarm-peatr (^ice: ? Frate,

«Câte stânci de aur pline i de petre nestimate

«Lea da vesel Trestianeî, toate zestre ca s-î fie,

«De-ar vroi cu mine fata s se leo^e n cununie».

—«Ca i tine, (^ise grabnic Strîmb-Iemne, ca i tine

«Câte lunci, pduri i codri de cântri i de flori pline,
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<Câte paseri viî, miestre, ^oîmî i pajuri nsdrvane,

c Puni mândri, fulgi de soare, dulci minuni aeriane,

«Câî leî, pardoî, cprioare, cerbi cu coarnele de aur,

€ Cuiburi de privighitoare, cuîburî scumpe de balaur,

«Frunzî i fructe, umbra dulce i codreana armonie,

<Toate-ar fî a Trestianeî, de-ar vroi a mea s fie !>

—<A ta !» strig Sfarm-peatr în vzduh fcând un salt

'apucând în a sa mân un gigantic bolovan.

—«AmeaU strig Strîmb-lemne, ridicând un stejar nalt

i 'nvîrtindu-1 pe deasupra-î ca un groaznic buzdugan.

Eat c un rcnet jalnic sus pe munte se aude

!

Urieiî se 'ntorc iute, prsind armele crude,

i zresc pe Statu-palmâ de-a lungul pe deal srind

i'ncurcat în a sa barb ca un ghem rostogolind.

Sfarm-Peatr-î ine calea i-1 ridic 'ncet pe palm.
— «Sriî, voî, urgia lumeî ! srii!... ip Statu-palm,

«Resturnaî copaci 'n codri, mcinai dealuri i stânci,

c Astupai crri i drumuri, tulburai apele-adâncî,

tPuneî stvili netrecute sus din ceruri pân jos...

cTrestiana, Trestiana, mî a rpit-o Fet-frumos!>

— «Fet-frumos pe Trestiana!...» strig turbaii urieî

Alergând, unul spre codri, cela-lalt spre munii pleî.
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Atuncî lumea îngrozit crecju c-î peri norocul !...

Sfarm-peatr cu largi pasurî calc munte dup munte,

Trece rîurî fr poduri i prpstii fr punte,

Lsând urme de cutremur la tot pasul în tot locul

!

Unde vede-o stînc nalt el o macin cu palma

Bolovanii sub picioare dau de-a dura, dau de-avalma

i cu peatra mcinat i cu petrele aruncate

El îezesce, bate, umfl rîurile tulburate.

Culmele trec peste esurî, apele trec peste maluri,

Valuri mari se sparg în sgomot, rpe^ite peste dealurî,

Dar nici clocotul lor aprig, clbucind, ferbend în spume,

Nici chîar tronctul de sdravenî bolovani în rostogol

Nu 'ngrozesc ca Urieul ce s'arat crunt la lume

Cu flci negre scârnitoare, cu ochi ro;!î, cu peprul gol.

El apare pe sub nouri ca un munte de turbare

Ce amenin pmîntul s-1 turteasc 'n resbunare!

Ca i dinsul Strâmb-lemne, uragan de vijelie,

Intr 'n lunci, pduri i codri ducând viscol, ducând larm.

Plopul nalt l'a luî suflare ca o creang se mldie,

Ulmul cade, fagul crap i stejarul gros se darmî.
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El ptrunde prin desime, trece Tute prin zâvoae,

i sub braul seu puternic totul pîrie, trsnesce,

Tot se rumpe, se restoarn, se sucesce, se indoae,

'un troian de crengî, de arbori pe-a luî urm se cldesce.

Eat îns mândrul soare c se 'ntunec de-un nor !

Urie^iî staii buîmaticî, fumegând de-a lor sudoare,

Ridic ochii, i pe ceruri ved trecând în sbor, drept soare,

Fet-frumos cu Trestiana pe-un cal sprinten sburtor.

Trestiana resturnat lâng'un sin plin de iubire

Strlucîâ zimbind in aer ca un vesel meteor.

Fet-frumos cu per de aur se prea c n fericire

Duce raiului din stele al pmîntuluî odor.

Pept la pept, gur la gur, ochi în ochî duios privind.

Se duceau, preche dulce, ca prin vis cltorind.

Url 'n vaet Urieiî !... Amîndoî cuprini de-odat

In vertej de nebunie, se fac Dunre turbat

i'n vzduh încep s'arunce, improcând ca doî vulcani,

Ceî maî groi stejarf din codri, ceî maî sdravenî bolovani.

Sbor copacii ctr soare, stîncile prin nouri sbor,

i din cer, ca s-î sdrobeasc, ele cad pe capul lor 1
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Spun povetile c'atuncea Statu-palm dintr'un plop

Chicoti... apoi clare sri pe-un iepure chiop

i privind la Urieiî mori pe munte i pe vale,

pise: «Mica buturug carul mare mi-l prevale!..»



III

ANA DOAMNA

DEDICAT MRIEI ÎSALE DOAMXEÎ ElISABETA

I

/~\ veste necrecjut în ear s'au lit:

«Pe Doamna Ghiraî Mirza Ttarul au rpit

*'au disprut în lume pe-un zmeii înclecat!»

Frumoasa Ana Doamna e singur n palat,

X'isând în mezul erneî la blânda primvar,
Când paseri pribegite se 'ntorc voTos în ar,
Când muguriî dau frunz i câmpiî dau verdea,
Când penele se scald în d,ilba diminea
i florile î perd rou l'al zefirului scutur.

Visa zimbind Domnia c'un prunc iubit la sinu î ..

4O001 — AUcsandri. — Foesii. II. 16



242 ANA DOAMNA

Copilul alb e flutur?.. Augusta mam crinu-î.?

De-odat Han Ttarul rpi i crin i fluturi

Tcutul Mez-de-noapte cu stele învestit

St 'n lunca pudruit de alb promoroac,

intind la luna plin din cerul oelit

Doî ochî, oglinclf de ghea, în care luna joac.

întind copacii brae uscate, rugtoare,

i fruni pe care earna au pus a eî cunun.

Eî par în ateptare s vad recea lun
Schimbându-se pe cale-î într'un ferbinte soare.

i pintre a lor trunchîurî se ved albind la stele

Poene de zpad, blî lucii, cristaline,

Pe care trec în tain uoare nourele

Ca umbre luminoase de palide vergine.

E totul alb, fantastic în Mezul-cel-de-noapte,

i lunca pare-un templu în care, fr oapte.

Copaci, luceferî, umbre i luna de pe cer

Asist la 'nsoirea morii cu asprul ger.

III

De-odat se trezesce pdurea i resuii

De-un tropot de copite pe ghea ropotind,

i'n zare se ivesce un cal fugând, srind,

Urmat de lupi în fug, ce url împreun.

i
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E Mirza ! e Ttarul purtând pe Ana Doamna
Ce stringe lâng sinu-î copilul rumeor

;

E Mirza care sboar cum sboar 'n aer toamna,

Un paiii luat de vînturî pe aripele lor.

Nebun se duce calul de spaîmS spumegând,

Cu nrile deschise, cu ochii plini de foc,

i lupii dup dînsul alearg tot urlând

Aproape s-1 ajung, s-1 sfâie pe loc.

Dar Mirza, Han Ttarul, cu sufletul hain

Smuncesce 'n desperare copilul de la sin

i-1 svîrle 'n urm !.. V'aet amar se 'nal n lunc,

Stau lupii! ear fugarul în laturi se arunc!

C(^ut e copilaul pe o zpad moale,

Ear lâng el, din aer, a luncei nourele

Sau coborît în grab, ca blânde îngerele

Ascunse 'n haine albe cu lungi i albe poale.

Misterioase umbre, vergine dulci i sfinte

Alture cu pruncul s'au pus ele de paz,

In rînd îngenunchete, încinse de o raz.

Cu manile unite ca pentru-o rugminte.

Pe împregîur de ele stau lupiî flmânzii,

La copilaul fraged avend ochii intiî.

i clnnesc selbatic, dar nu 'ndrznesc a trece

Prin cercul cel de umbre, nicî nu voesc s plece.
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Minune I.. iat Doamna! Tat duioasa iriamâ,

Cu genele în lacrimT, cu braul plin de sânge

!

Ea vine, de lupT trece fSr' a-i bga în sam,
Iî îea copilu 'n brae, la sin plângând îl strînge,

i pleac însoit de-un înger nevec^ut...

O veste necrezut în ear'au resbtut

:

«Ghiraî c'un fer în peptu-î i fearelor dat prad,

«In lunca spimîntat mort zace pe zpad!»

Frumoasa Ana Doamna se primbla 'ntr'o grdin
Ca dînsa înflorit i plin de lumin,

\'isând în primvar dulci visuri mângîoase
;

i îns pe sub ochiî treceau nlucî hidoase.

Viteaza mam 'n gându-î vedea ^i car vedea

Cum se lupta, rpit pe cal, cu Han Ttarul.

Cum el smucindu-î pruncul la feare-1 asvîrleâ,

Cum ea-î strpungea peptul din fug cu pumnarul..

'atuncî duios, frenetic, strînge pe al eî sin

Copilul, dulce flutur culcat pe dulce crin !

i îngerii din cerurî, cuprin^î de adorare,

Veneaij ca s srute frumoasa-î, alb mân;
Cci nu-î nimic maî ginga i nu-i nimic maî tare

Ca dragostea de mam în inim român !
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CALUL CARDINALULUI BATORI

Visternicul Stavrinos.

l'ti/.o-, ">v v.afj'/jj.lv.zozs, 'iî'j-i'î'. va a-r^v tov -'.'/.jv;... otC.

|'>ator Cardinalul, uurel de minte,

Pe-un cal alb de spume fuge tot nainte

Peste vl i rîurî, peste muni de-adrept,

Fr' a 'ntoarce capul rezemat de pept,

Câcî î-e team 'n suflet, team s zreasc
A luî Mihaî Vod un^.brS vitejeapc !...
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El dedese prad oastea-î de Magnai

Românilor aprigî de peste Carpaî,

'acea oaste mândr, mult, strlucit,

Parte zace moart, parte-î risipit

!

Fuge Cardinalul !... Impregîurul luî

Vîjie i-1 muhtr boarea vîntuluî

;

II mustr i muniî cu nourî pe frunte.

i codrii îl mustr i oîmiî de munte !

Ear când obositul, cuprins de fiori,

Vrea s s'odihneasc în poenî cu florî,

Florile îndat se prefac in spinurî,

Poenele negre scot aspre suspinurî

i când el alearg la vre un isvor,

Apa se roesce, se preface 'n nor!
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i când el ia umbr cat s ptrund
Codrii gem, copai iî scutur'a lor frunz !

i din muni, din codri, din vile-adâncî

Es miî de fantasme ccjute pe brânci.

Triste, ovinde, amenintoare,

l'alide ca moartea, ca ea 'ngrozitoare,

Impedecând sborul albului fugar

i strigând în cale-î cu vuet amar :

«Blstem ie, Bator ! tu ce cu ruine

«Fugi lsându-i oastea murind pentru tine!»

Calul se nfioar ! el cearc.i napoî

S î duc stpânul in foc, Ia rsboî.

i cumplit necheaz, i cu mult dor plânge

Intorcându-î capul spre câmpul de sânge.
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Ca el Cardinalul cat 'ndrit... «Vaî !

«Eat-l! strig, eat grozavul Mihaî!»

i nebun de spaim, rugând, Cardinalul

Face cruci o sut, îî îndeamn calul,

Dar sirepul falnic st!... ,s'oftând din greu

Cade mort de jalea stpânului seu!

i



TUDURA DE LA TÎROR

P^udora de la Tiror

La fereasta-î se ivesce

Ca o floare de bujor

Ce în soare strlucesce.

Tudora de la Tîror
Pin fereasta eî privesce

Pe Mihaî învingtor

Care trece 'o ochesce.
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Tudora de la Tîror

Cu Mihaî se indrgesce,

Apoi nasce-un pruncuor

Ce pe sinu-î înfloresce.

Tudora de la Tîror

Cu odoru î se mândresce,

Ear Mihai", cuprins de dor.

La picîoare-T se 'mblânc^esce.

Tudora de la Tiror

Cu Mihaî aa glumesce

:

—«Cât eti de stapânitor

«Un copil te stpânesce »

— «Tudora de la Tiror !

(Mihaî Vod glsuesce)

«Leul e îngrozitor,

«Ins puîul îî îubesce!»

Bor2esci, 1864.
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OD STATUEÎ LUI MI HAI VITEAZUL

/"]r\rire, adorare, îngenunchîere ie

Gigant din alte timpurî, frunta între Eroi !

Mihaî! frate de arme cu dalba vitejie,

Oaspe de bronz scump noue, sosit ear pmtre noî!

Pe 'ntinsul eriî astzi e splendid serbare
;

Copiii se simt oamenî, btrîniî 'ntinercsc.

Chiar terna din morminte s'anini i tresare,

i umbre înarmate prin aer se 'ntrunesc.

Azî noî, Românî, cu toii ptruni de-o nou vîa.
Umbrii de al teu nume feeric, legendar,

C'o falnic uî'mire stm, te privim în fa.
Cci tronul teu prin serulî a devenit altar.
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i vulturul cu sboru-î din cerurî te 'ncunun

intind în zare ochii l'Apus, Ia Resrit,

i codrii, vechii marturî de gloria strbun,

Se mic 'n sgomot mare de freamet oelit!

— «Ce este 'n România? Ce vifor o ptrunde

întreab pe Danubiii Balcanul speriat.

— <Sint Pascele române! Danubiul respunde,

«Mihaî Viteazul ast(^î în bronz a re'nviat!»

O ! dar, aa-î cu dreptul ; s te revad ear
i muntele, i codrul, i vulturul din el,

Mihaî, Mihaî, tu care avut-aî pentru ear
O inim de aur i braul de oel.

Aa este cu dreptul: s reapari la Iu.^^e

Mre, superb, rsboînic, clare pe un zmeii,

Avend de scut prestigiul ceresculuî teu nume

i cap, i pept, i umerî de bronz ca gândul teu.

Ol mare Domn! pe timpul de fapte colosale,

Când te luptaT, la vîntul produs de spada ta

Nimic nu sta 'n picîoare, nimic nu resistâ,

Ccî ea cântriâ 'n pumnu-î cât soarta eriî tale.

i toî care 'n orbire clcau eara român,

Ca spice secerate cdeaii pe câmpul eî;

Ciiîar moartea, moartea crud scpa coasa-i din mân
Sub fulgerul teribil eit din ochii leî !
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III

Feeric splendoare de vultur domnitor!

Atât avînt îî dase al Patriei amor,

i gloria te puse l'atâta înlime

Cât n'aveaî tu deasupra-î 'alturea pe nimel..

Sigmund Bator Maghîarul a fost un mare duc
Ce nu 'ncpeâ în lume de tine, i aprins

El vru s te eclipse, vru eara s-i reduc...

Suflat'ai peste dînsul i 'n clip tu laî stins.

Murad era puternic ! Sangîacul luî Murad

Lîâ o neagr umbr pe lumea spîmîntat,

Ear tu (^iceaî, în a cu furia-î turbat :

«Murad se crede-un cedru i nu-î decât un brad!»

Mehmed er teribil ca un torent de sânge

Pornit ca s înnece Cretinif pmîntenî...

Cine cutez, cine vis de al înfrînge?...

Tu 1-aî secat în codriî de la Clugrenî,

Cci fost-aT dintre oamenî cu semne suverane

Ce mor în aperarea popoarelor sermane.

i sceptrul lu grabnic în mâna-T de monarc,

Când forma unuî palo, când forma unu! arc.

iv

Precum archipstorul ce poart daruri sfinte,

Purtaî moia 'ntreag în inima-î ferbinte

'avend lâng' al teu umer poporul viu i tare.

In patru pri a lumeî striga! în gura mare :
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Voî Turci, Tatarî i Unguri, unelte-ale prdreî

!

«Românul e ca stânca în valurile mreî.

«V^eniî cu falca 'n cerurT... Pe-acest viteaz pniint

«Nu tremur, nici fuge decât paîuu 'n vînt,

*La noî, btrîn, muiere, brbat, copil de i,
<^ Nepstori de moarte, au inim de cri.

« Sînt copi de tineri înc l'al vitejiei soare

^>i sînt deprini s moar pe dum^mulce moare.

< Eî sciu s cate 'n fa ear nicî-odat 'n urm,

«i 'n ochii lor dumaniî nu sînt decât o turm.

« Privii ! în al lor suflet nu este nici o pat,

4 Nici o ru.ine nu e pe fruntea lor spat.
« [n eî, pe eî lucesce de-o vie strlucire

«i inim, i arm, i frunte, i gândire!»

Apoî lsându-î ochiî s sboare cu mândrie

Pe bravii teî tovari, vultanî din Românie,

piceaî: «ara e mam dulce, copiiî me;

!

« Ferice care moare, luptând pe sinul eî

!

«Din terna lui vor cre-.ce odoare vitejescî,

« Stejari cu lemn de arce, de ghioage românescî ! *

August erou a crui memorie august

Trecut-a peste seculî cu margine îngust

i s'a înscris în raze pe fruntea omenireî

Afar din domeniul uîtrel a peireî 1
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Precum odinioar pe toi electrisaT

Cu glasul i ochirea-î de-Arohangel, o! Mihaî,

Privesce împregîuruî cum vine 'ntreg poporul,

Cum vine s admire în tine Salvatorul.

Ve<^î cum eara ferice de-a exist pe lume

Se simte 'ncoronat cu falnicul teu nume !

Mihaî, devin earî sub cerul strmoesc
Echoul prea-puternic de glas dumne(^eesc

'aprmde ear scînteîa de-antic vitejie

In noî carii aducem îngenunchîere ie

Gigant din alte timpuri, frunta între Eroi',

Oaspe de bronz, scump noue, sosit ear pintre noî
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LEGEND DE LA DORNA

Ointre arborii din munte

Faptul (jWeî se strecoar;

Soarele-î lucesce 'n frunte,

Vulturul în cale-î sboar.

Se ved turme-albind pe coa>^te

Rîurî lungi pe vî frumoase,

i, crescuî în rend de oaste,

Bra^î pe culme luminoase.

i
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Ca fiinele din basme

Pe sub pâclâ se arat

Muni, gigantice fantasme,

Stâncî cu fruntea fulgerat.

Maî de vale o blând ciut

La isvoare se adap
i, voioas, ea srut
Cerul oglindit în ap

;

Ear sub codru, pe potic

St un urs la vîntoare

Pândind ciuta sprintenic

i rivnind a eî picioare.

Colo 'n crîngul ce 'nverc^esce

Sun-un bucium de cire

;

Pe-o crare se 'ntîlnesce

O copil cu'n plSe.

El 36 duce prin pdure
Dup cerbi cu coarne marî

;

Ea culege fragî i mure

De sub bra(^î, de prin tufarî.
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— «Când, Ilinco, s'a aprinde

«Pentru mine al teu dor?

— «Când din sbor ursul a prinde

«Ciuta cea de la isvor.»

El plec pe bSttur...

In curînd codrul frunc^os

Resun de-o 'mpuctur
i de-un ipet dureros.

Vîntorul împucase

Biata cîut la isvor,

Ursu 'n labe-î apucase

Copilita, scump odor.
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TOAMNA ESETOARE

«Harnica i darnic»

(Dicere poporal)

p^oamna mândr, harnic

i de bunuri darnic

A 'mprit a eî comori:

Frunza-î dat-au vîntuluî,

Ear road pmîntuluî

Dat-o-aQ la muncitori.

Dat-au in pentru tergare

i porumb pentru coare
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Plin de inte auriî,

i toi strugurii din vie

Pentru dalba veselie

De la nuni i cumetrii.

Dat-au înc pentru coas

Earba-Î verde i frumoas

Care 'n Maiu au înflorit,

'a eî paseri cânttoare,

'a eî iruri de cucoare

Taîniculuî Resrit.

'aQ remas, sermana, goal,

Pe când viforul se scoal

Aducend gerul de an!..

Ce-a s fac ea la earn.^

Norii vin ca s atearn
Pe câmpîT un lung troTan,

Vaî de ea!.. Ce-a s devie

Sub cumplita vijelie

Care sufl oerit

Peste vile uscate.

Peste apele 'ngheate,

Peste codrul desfrunzit ?

I



TOAMNA ESKTOARE 261

I

Dar nu-i pas!.. Cât e .soare

Toamna, mândr esetoare,

Pune furca 'n briul eî

Ca s toarc i s ese

Pânz lat 'n ie dese

De nvelit unierif seî.

i torcând dea-lungul trece

Peste brazda murg, rece,

Unde es painjinî miî.

Ear fuîoru-î de matas
Pe pmint în urm las i

Mreji de raze argintii.

Câte lanurL vî întinse,

Toate-acuma sînt cuprinse

De lungi fire ce lucesc.

Unele s'adun 'n caer

Altele, perdute 'n aer,

Tainic, lin cltoresc.

Toamna grabnic le urzesce,

Le 'mpletesce, nevedesce,
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i CU toate la un loc

Ea-î lucreaz-o 'nvelitoare

Ca s mearg 'n eztoare
i s îea parte la joc.

Eat'o în cmee alb,

Cu lefî mari lucind în salb,

Mari cât ochii sei cprîT.

Trista earn-o pizmuesce

i prin neguri o pândesce

Descântând vrjitorii.

Ear Românul cu drag spune:

«Doamne f înc'o minune!

«Scoate-o fat 'n calea mea,

«Ca i toamna harnic

«i de suflet darnic,

«S-mî fac traiul meii cu eal»

i

I
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PALATUL LOREDANO

Tn cel palat de marmora antic

Ce poart n frunte-o scump mozaic,

Tablou artist de seculf admirat

Reamintind Olimpul încântat,

Opt mari fereti, ogive dantelate,

Cu leî pletoî pe margine spate

Respând lumini i zgomote de bal

In negrul sin al MareluîCanal.



264 PALATUL LOREDANO

Dulci armoniî de flaute, vioare

Conduc un hor de danurî slttoare

i, ca prin vis, plcute nluciri

Se ved trecând prin magice luciri.

Trec albe fruni cu florî, i brae dalbe.

Trec negri ochi cu foc, i sinurî albe,

Ear prin vSzduh se 'mprtie uor
Un farmec viu, aprins, îmbttor.

Din când în când sus pe-un balcon s'arat

Un înger alb, o frunte 'ncoronat

Cu florî de crin aduse din Milan

Pentru Aida, contesa Loredan.

'orî care om sub stele o 'ntrevede

Fie plebeu sau patrician, el crede

C s'au ivit în cerurî pentru el

Un serafim visat de Rafael.

Gîos pe canal gondolele nirate

De-al nopeî vînt alene cltinate

Adorm încet prin legnarea lor

Pe gondolieri în visuri de amor.
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Unul din eî tcut ins vegheaz
;

Ochîu-î intit in sus crunt scânteeaz^

un lung suspin frâmînt peptul eii

:

— cAh! unde-î ea- dice, ,si unde-s eu!

< Cuget amar ! frumoasa contesinâ

«Respânde 'n bal splendoarea sa divin.

«Toi încântai o ncungîur, î optesc

«Cuvinte dulci de-amor... toi o Iubesc!..

tOl chin grozav!.. :,>i ea fr mustrare

'La acel imn de-amor, de admirare

Zimbesce lin ca Venus intre Zeî

tNe maî gândind la gondolierul eî!»

Plângând Tonin acoard mandolina

i, inspirat de vechiul Palestrina,

Prelude 'ncet, apoî cu glas sonor

Prin vers duios el spune al seu dor.

De pe canal vibranta luî cântare

Sboar 'n vzduh, ptrunde 'n sala mare

Cu vîntul blând ce-aduc albele zorT...

Toi stau pe loc i 'n inimi simt fiorî.
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Pe la fereti, pe gotice balcoane,

Prin galerii cu sprintene coloane

Vin alergând reginele din bal

i'n grup uîmit se pleac pe canal.

Sufletul lor palpita 'n a lor sinurî...

Flori de briliant, braele cu rubinurî,

Orî i ce au la ele maî de pre

Cade-aruncat pe lâng cântre ; .

Dar el perdut în visurî dureroase,

Rpit pe-un val de note-armonioase

St neclintit i fr a vedea

Tot ce din sbor în barca lut cdea.

Mister adânci deodat'a luî cântare

Vibreaz lung de o stranie-exaltare,

Cci au c(^ut pe el din cer senin

Florî de Milan, frumoase flori de crin.

Cine de sus le-au aruncat luî, cine r

De vrei s'o sciî, rpede-te, strine,

i veî zri o gondol sburând

In zori de zi spre Lido 'naintând.
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Gondola sa oprit, ear in gondol

Sub coperi cântând o barcarol

ede 'n genunchi un june gondolier

Maî fericit decât San-Marc în cer.

Un înger alb pe-o pern voluptoas...

Dar ce s .spun a lor taln-amoroasa!

Soarele-î sus, apoi soarele-î gîos,

Valu 'mpregîur suspin-armonios...

Mircescî, 1871
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POHOD NA SYBIR

C^ub cer de plumb întunecos,

Pe câmp plin de zpad
Se trgneaz 'ncet pe gîos

O jalnic grmad
De oameni triti i îngheai

Cu lanuri ferecai.

Sermanî!... de ese luni acum

Eî merg fr 'ncetare

Pe-un larg pustiu ce n'are drum

Nici adpost, nici zare.
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Din când in când un ostenii

Mort cade, prsit!

E lung cel ir de osindii!

Pe vînta lor fa
Necontenit sînt plmuii
Deun crive plin de ghea,
i pe-al lor trup de singe ud

Des cade bicîul crud.

In urma lor i pe 'mpregîur

Cazaci, Baskirî selbaticî

Cu suliî lungi, cu ochi de ciur

Alerg pe caî sburdaticî,

i n zarea sur st urlând

Urlând lupul flmând.

Dar unde merge-acest popor

Ce nu maî are 'n lume

Nici o sperare n viitor, "

Nici patrie, nici nume?..

Se duce, ters dintre ceî viî,

S moar prin pustii.
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Palid convoiu, perdut, uitat,

Colon funerar,

Ea poart 'n frunte un stigmat...

Amorul sfînt de ear

!

O ! sfînt, sublim, ceresc amor.

Câi pentru tine mor !

Ah 1 câi martiri pentr'un cuvînt.

Un dor de libertate.

Cu (^ile mers-au la mormînt

Prin resbunri turbate!

Câi au format grozavul ir,

Pohodul la Sybir

!

Acum colona s'au oprit

Sub crivul de noapte.

Din sinu-î rece, amorit

Es dureroase oapte.

Toi se înir-acum în rînd

Gemend i tremurând.

Un comandant, aprig caleu,

I-adun ca pe-o turm
i 'nseamn chiar pe biciul seu

Câi au c(^ut în urm
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Apoi in viiit cu aspru glas

D ordin de popas.

Convoiu 'ntreg, nedeslipit,

îngenunchind se las

Pe câmpul alb i troenit,

Sub negura geroas,

i st grmad la un loc

Fr' adpost nici foc.

Cu peptul de oniet lipii

Sermanî! adorm indat

Visând de câmpii înflorif,

De eara deprtat.

i peptul lor plin de amar

Se bate tot maî rar.

Unul prin vis vede plângând

O mam 'mbtrânit.

Altul se 'ngân desmTerdând

Soia luî iubit,

i toi pe sub genele lor

Au lacrime de dor.



272 POHOD NA SyBIB

El dorm adânc! 'al nopei vint

Cu uer viscolesce;

Eî dorm adânc i pe pmînt
Mereii troeanul cresce,

i stelele, privind la eî,

Plâng lacrimT de scânteî.

Treptat ometul spulberat

Se 'ntinde ca o mare,

i cresce, i sub el treptat

Convoiu 'ntreg dispare.

i 'n zori tot câmpu-î învelit

Cu'n giulgiu nemrginit.

Au fost! acum eî unde sînt?.

Un cârd de vulturi sboar

Pe sus cu'n rapide avînt

i îute se coboar,

Ear dintre bra(^î vine urlând

Urlând lupul flmând!..

i



XI

LEGENDA RÎNDUNICAî

DEDICAT D-\EI NYKA GRDISTEANU

Rîndunic, rîndunea,

Ce baî la fereastra mea?
Du-te-î pune rochiaC te arde aria,
Te sufl vîntoaele

i te ud ploaele.

Mergî în câmpul îiiverdit

C rochia a 'nflorit

i o calc turmele
i o pasc oiele.

(Cântic poporal)

/^ând se nscu pe lume voioasa Rîndunic,

Ea nu avea fptur 'aripî de pseric,

Fiind al cununiei rod dulce, dismîerdat,

Copil drgla de mare împerat.
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Dar fost-au o minune frumoas, zimbitoare,

Sosit pintre oameni ca zimbetul de soare,

O ginga comoar format din senin,

Din raze, din parfumurî, din albul unui crin,

l maica sa duioas, privind-o, se temea

S nu dispar 'n aer sub forma de o stea.

O zin coborît din zodia cereasc

Veni s o descânte, s'o legene, s'o creasc,

S-Î dee farmec dulce, podoabe, scumpe daruri,

S'o apere 'n viea de-a (filelor amaruri.

Ea-î puse-o scldtoare cu apa ne'nceput.

De ploae ne-atins, de soare ne-vec^ut.

i 'n apa încl(^it cu lemn mirositor

O trestie, un fagur 'o floare de bujor.

Menind prin oapte blânde copila s devie

Nltu, mldioas ca trestia veresie,

La graiu ca mierea dulce, la chip fermectoare

i ca bujorul mândru de ochi atrgtoare.

Apoi zina-î aduse o dalb de rochi,

Din raze viî esut, cu stele prin alti,

i-î (,lise : «De-î e gândul s aî parte de bine

cRochia nicî-odat s n'o scoî de pe tine,

I
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'<i cât veî fi al lumeî frumos, îubit odor,

'S fugi în lumea 'ntreag de-al luncii Sburtor,

-Cci el intesce ochii i dorurile sale

Pe ori care fiin cu forme virginale,

Pe dalbele copile, a dragostei comori',

Ce-s gîunitate fete i gîumâtate flori,

Pe zinele nscute in atmosfer cald

Ce sub vpaea lunii in lacuri lin se scald,

i chîar pe luna plin de o lumin moale

Ce-atinge earba verde cu albele eî poale. ';

Copila descântat de zina eî cea bun
Cresceâ într'o (^i numai cât alta într'o lun,

'a sale brioare, 'a sale micî picioare

Aveau, fiind în leagn, micri de aripioare;

Ear când ei din cuîbul în care înflorise

Ca roza dintr'un mugur cu foile deschise,

Când umbra sa vioae, plutind sub cer senin.

Putea s se msoare pe umbra unuî crin.

Mult îî plcea copilei s'alunge rîndunele

Ce lunecau prin aer i o chemau la ele,

S'alerge pe sub bolta btrinilor arinf.

Cercând s prind 'n earb a razelor luminî.

St fug rtcit de-alung, de-alung pe malurî,

Atras 'n cursul apel de-a riurilor valuri.
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i'n cale-î s s'opreasc, uimit, încântat

De dulcea armonie natureî deteptat.

Atunci pe nesimite un glas de Sburtor

îl tot fur au^ul optindu-i, plin de dor

:

«Atât eti de frumoas la chip i la fptur
«C nopei daî lumina, i erniî daî cldur,

<i orbilor din umbr daî ochi s te admire,

«i muilor gram dulce s spue-a lor simire.

«Ah! perul teu lung, negru ca aripa corbie

;<Cu-a luî întunecime ar face nopi o mie,

«i chipul teu ce fur chiar ochii de copile

«Din alba luî splendoare ar face miî de ^ile !

«Ah! buzele-î rotunde, cu rîs înveselite,

«Se par doue ciree în soare pârguite,

;<i mijlocuî de-albin sub velul teu de aur

«Se leagn prin aer precum un verde laur;

<Ear ochii teT, luceferî cu tainice lucirî,

«Resfrâng toat vpaea cerescilor îubirî

«Ce aî aprins în inimî când te-aî ivit pe lume

«Tu, zin fr seamen, minune fr nume!»

Copila, cu uimire, îl asculta zimbind. .

ApoT, ctând în urm-î, se deprta fugind,

Lilie sburtoare, de fluturî alungat

Care-î formau pe frunte o salb 'naripat.
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III

Viseaz luna n ceruri!., sub vasul cel de lun

Flori, ape, cuiburi, inirnî viseaz împreun.

Nici o micare n frunze, i nici o adiere

Nu tulbur în treact a nopeî dulci mistere.

Albina doarme-a3:uns în macul adormit,

Bâtlanul pintre nuferi st 'n lab neclintit.

i raza argintie din stele deslipit

Cqlend, sngeat lung, prin umbra tinuit

Se duce de aprinde vpi tremurtoare

In albele iraguri de roLî lucitoare.

Dar cine-acum, ca raza, în lumea nopeî sboar

Ce umbr, cu sfiealâ, prin arbori se strecoar

i merge drept la malul pirîuluî din vale ?

Oprindu-se 'ngrijit ades în a sa cale,

Ea vine lâng ap, cu drag la ea privesce

i, singur 'n rcoare, de bae se gtesce.

O ! dalb feerie ! divin încântare !...

Rochia de pe umeri alunec, dispare,

i lumeî se arat minunea cea maî rar

Albind ca faptul (^ileî în (^i de primvar !

Toi ochiî de luceferi, de paseri i de flori.

Lovii ca de lumina rozaticâ din zori,

S'aprind de-o scânteiere ce 'n inim ptrunde..

Dar juna 'mperteas în ap se ascunde.



278 LEGENDA RÎNDUNICÂÎ

Ferice, dismîerdat de unda recoroas,

Ea 'noat cu-o micare alene, voluptoasa,

Lsând ca s albeasc prin valul de cristal

Frumoasa rotuncjime a sinu-î virginal.

i earba de pe maluri se pleac s'o priveasc.

i trestia se 'ndoae voind ca s'o opreasc,

i apa n vlurele de aur se 'ncreesce,

i nuferii se mic, btlanul se trezesce.

Pdurea cânt imnurî, i luna amoroas
Revars pe copil o mantie-argintoas.

Acum pe lâng trestiî ea lunec uor
i, vrend la mal s eas, ptruns de-un fior,

Pe sinul eî ud înc, ea perul iî aiun,
Se oglindesce 'n ap, se oglindesce 'n lun,

i umbra-î diafan cu formele-î rotunde

In lin îngânare se clatin pe unde.

Cocou 'n deprtare intona o fanfar !

Copila cu grbire din valurî ese-afar.

Ah! undc-î e rochia i unde-al eî noroci.

Ea vede Sburtorul cu ochii mari de foc

Ce vine 'o cuprinde cu braele 'ntr'o clipn
;

Dar grabnic se aude un freamet de arip



LEGENDA RÎXDUXICi 279

I

i dalba 'mperteas, din brae-î disprend,

Se schimb 'n Rindunic i fuge n cer sburând

!

Atunci i'a eî rochi nâlându-se în vînt

Topitu-s'au în ploae de raze pre pmînt

i pân 'n faptul dileî crescut-au florî din ele

Odoare-a primvereî : Rochii de R'ind unele !..

Mircesci, 1S74.



XII

DAN, CPITAN DE PLAIU

(XV scc\il)

Frunz verde de niâlaiu

Cine merge sus la raiu?

Merge Dan, oiman de plaiu
;

A ucis el mult? dumanî.
Un Vizir i patru Hanî.
Frunz verde lemn de brad,

Cine merge gîos în ead?
Merg Ttarii lui Murad

;

Au ucis in (^i do Maiii

Mândrul Cpitan de plaiii !

(Fragili, de cântic poportil)

"l^trînul Dan tresce ca oimul singuratic,

In peter de stânc, pe-un munte pduratic,

Privind cu veselie cum soarele resare

Dând vîea luminoas cu-o cald srutare,

Privind cu jale lung cum soarele apune...

Aa i ei apus-au din ^ile marî i bune

!

I
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Vechiu pustnic, remas singur din tinijîul seu afar.

Ca pe un gol de munte o stânc solitar,

Dincolo din morminte el trist acum privesce

O tainic fantasm ce'n zare s'adâncesce,

Fantasma drgla a verdef tinerei

Ce fuge de resuflul geroasei btrîneî,

i (^ice: «Timpul rece apas-umerul meu
«i cât m'afund in c^ile tot simt c e maî greii

!

4OI legea nimicireî, o lege nemiloas!

«Când, când s'a toci oare a vremeî lung coas 1 .

Apoî el pleac fruntea si cade în visare,

Ear munii albi ca dînsul, se 'nclin 'n deprtare.

Aî timpilor eroici imagin august,

Pe când era el tîner, lumea-î prea îngust

Pentru bine, i larg prea larg pentru reu

!

Eî ar fi vrut-o bun ca bunul Dumnec^eu.

Decî îi plcea s 'nfrunte cu dalba-î vitejie

Pe ceî care prin lume purtau biciii de urgie,

i mult iubea, când eara strica : la lupt, Dane!

S vinture ca pleava otirile dumane.

Atunci a luî mânie ca trsnetul er,

In patru marî hotare tuna i fulger,

Ear eara dormea 'n pace pe timpii ceî maî reî

Cât Dan veghi 'n picioare la cpetâiul eî.
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Ades el pleca singur prin codri fioroî

In carii luceau noaptea oeluri i ochi roT,

i dac murgu-î sprinten da 'n lturi sforind,

Viteazul cu blânde îl dismîerd grind:

«N'aîbî grij, mî oîmane ! eu am i duc cu mine

«O vraj rea de dumanî i bun pentru tine.»

i murgu-î lua mersul în linite deplin

Prin codri fr drumuri i fr de lumin.

Ear vulturii carpaticî cu sborul îndrzne

Fceau un cortegiu falnic eroului drume.

încrederea 'nfloresce în inimile mari 1

Bâtrînul Dan ascult grind doî vechî stejari

Crescui dintr'o tulpin pe culmea cea de munte

'avend ca o coroan un secul pe-a lor frunte.

— «O! frate, (^ice unul, un vînt în mez de noapte

«Adusu-mî-au din vale lung vaet, triste oaptei.

«E sabie în ear ! au nvlit Ttarii!

o'acuni în bli de sânge îY joac armsarii!»

— «Aa ! respunde altul, colo în deprtare

< Zrit-am ast noapte pe cer lumin mare!

«Ard satele române! ard holdele 'n câmpii!

«Ard codrii!., sub robie cad fete i copiî,

ci 'n fumul ce se "nal cu larme sgomotoase

*Sbor suflete gonite din trupuri sângeroase!»

1
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lîâtrînul Dan aude, suspin i nu crede!

Dar eat c pe ceruri din patru pri el vede

Trecând un stol de vulturi urmai de ulî grmad,
Atrai în orizonuri de-a morii cald prad.

Un fulger se aprinde în ochii luî pe loc.

«La lupt, Dane! eara-î în jac, eara-î în foc!»

Btrînul Dan desprinde un palo vechiu din cuiu

.';>i paloul lucesce voTos în mâna luî.

Btrînul Dan pe sinu-î apas a luî mân
i simte c tot bate o inim român.
El ^ice cu mândrie, intind privirea 'n sus :

«Pe inim i palo rugina nu s'a pus.

&0 ! Doamne, Doamne sfinte, maî d-mî (^ile de traiu

«Pan' ce-oiii strivi toi lupiî, toi erpiî de pe plaiu !

«F tu s-mî par numai atunci paloul greii,

«Când inima 'nceiâ-va s bat n peptul meii,

'atuncî inima numaî de-a bate s încete,

'<Când voiu culca sub tern a dumanilor cete!»

Apoî el strînge chinga pe sdravenele-î ale,

Iî face-o cruce, pleac i se coboar în vale.

III

In scurtele restimpurî când soarele declin

i noaptea-î pune stema feeric, stelin,

E un moment de pace în care, neoprit.

Se perde doru 'n umbra amurgului mâhnit.
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Atunci zresce ochiul minunile din basme,

Acele legioane de tainice fantasme,

Care 'ntre ^i i noapte apar in loc oprite

Cu mantiî lungi i albe de-a-Iungul Învelite.

Aa apare 'n esurî mreul om de munte

Pind treptat pe dealurî i culmî tot maî mirunte!

Nu sciu de el copaciî tinerf, crescaî pe malurî,

Dar rîul îl cunoasce, el scade-a sale valuri

S treac înainte viteazul Dan la lupt,

i astfel tot el pas pe cale ne'ntrerupt

Pan' ce sosesce n sear la casa luî Ursan.

Om aspru care doarme culcat pe un buzdugan,

Ursan, pletos ca zimbrul, cu peptul gros i lat.

Cu braul de brbat, cu pumnul ppnsat,

E scurt la graiu, nprasnic, la chip întunecos.

El e de peste Milcov pribeag misterios.

Toî cariT sciu de dînsul spun multe, dar optind,

i cale de o zare îl dau ocol grbind,

Ear ku îî place-a cresce sirepe herghelii

Reslee pe întinsul câmpiilor pustii.

Pe vremea luî, sub ochiî luî tefan Domn cel mare.

Intrând in dumanî singur ca vîeru 'n stuhul tare

Au prins pe Hanul Mirza din fug cu arcanul;

Ear tefan de la dînsul in schimb, luând pe Hanul,
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Iau c^is : «Ursane frate! s-f faci ochirea roat

i cât if vedea zare a ta sî fie toat!»

Deatuncî el st de paz in mijlocul câmpiei

i nime nu s'atinge de zmeir hergheliei.

Drumeul intr, (^ice :
- .Bine-am gsit, Ursane !...>

Un aspru glas respunde : «Bine-aî venit, mo Dane !

«Ce vint te-aduse-aice r>

— cVint reu i de jhre

!

«Ne calc ear pgânii, i eara-î la peirel:>

Ursan tresare, geme, s'aprinde 'n gândul seu.

Dan (^ice : ^De pe munte venit-am s te îeu,

«S mergem»
— «Dar! s mergem! adauge Ursan ! î

i mult cu drag privesce grozavu-î buzdugan.

Apoi un corn apuc i bucium în vint.

De-odat se aude un tropot pe pmint.

Un tropot de copite, potop rotopitor!

Ursan cu al seu oaspe in fund, spre soare cat
i ved sub cerul luciu, in zarea 'nflcrat

Sburând o herghelie de armsari zmeioî
Cu coamele in vînturî, cu ochiî scinteîoî,
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înfiorând câmpia de-o aspr nechezare.

Un voTnicel în floare pe-un alb fugar clare

îî mân c'un harapnic ce'n urma lor pocnesce

i ca un erpe negru prin aer se 'nvîrtesce.

Ursan le-aine calea i caii staii în loc.

Apoi ctr voinicul ce poart busuioc,

El (^ice: «Fulgo! prinde-mî pe murgul cel intat

;

«Mo Dan i eîi la Nistru ne ducem pe luptat!»

— «Dar eii întreb Fulga, eu s nu-mî cerc puterea:

—«Tu s rmâi aice ca sâ-mî pzeti averea.»

Frumos odor e Fulga ! i nalt-î e fptura !

Sub genele î umbroase doî ochi lucesc ca mura

i perul seu de aur în creuri lungi se las

Ca pe strujanul verde un caer de matas.

El are glas puternic în gur rumioar

i mers cu legnare de ginga fecioar.

Orî cine-1 vede 'n soare cu pelia luî alb

Purtând la brîii un palo i pe grumazi o salb.

Se 'ntreab ce s fie, fecior de zmeu orV fat ?..

Ear când pe sub altia cmeii înfirat

Zresce la lumin doî crinî eiî în und,
Doî puî în ne-astîmper de lebed rotund,.

Rpit de dor, el cade pe gânduri câte-un an!..

Voînicul e v'iteaza copila luî Ursan.

1
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Ea intr 'n herghelie cu pasul îndrzne

i merge drept la murgul selbatic ;i rezle,

picând luî Dan ce 'n treact îî d povuele :

«Mo Danei tu cu-a tale i eu cu ale mele!»

Sirepul o zresce, ridic narea 'n vînt,

încrunt ochîul, bate copita de pmînt,

Sburlesce coama, salt, în lturi se isbesce

;

Dar Fulga svîrle laul, de gât îl arcnesce

i, rpede ca gândul, s'arunc uurel,

îî pune mâna 'n coam i 'ncalec pe el.

Gemend, el sare n aer de patru-a luî picioare,

Asvîrl, se frmânt, se spumeg 'n sudoare

i 'n sbor plecând de-odat, nebun ile groaz, murgul

S'afund 'n largul spaiu i spintec amurgul...

Dar când stelua luneî apare viu la lume,

Copila se întoarce cu murgul alb de spuine

i (^ice : «Eat calul 1 El scie-acum de frîu

«Ca paloul de mijloc i mijlocul de brîii.»

Ursan cu drag respunde : «AîbT parte de noroci--

Apoi cu Dan btrînul, arqiend de mare foc,

încalec i 'n umbr dispar ca într'un nor...

Ear Fulga-î urmresce cu sufletul în dcr.

E noaptea înstelat, e cald, linitit '.

Se pare c din cerurî pe lumea adormit
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Plutesceo lin, dulce, divin îndurare;

Dar ea nu poate stinge avîntul de turbare

Ce duce clreii pe 'ntinderea pustie,

Precum doT spectri gemeni mânai de-o vijelie.

Eî sbor tcui sub ochii steluelor trezite

In orizonul negru ce-î soarbe i-î înghite.

S'afund mereu 'n taina nopii ; dar gândul lor

De mult e cu Ttarii în lupt de omor.

O int de lumin, prin umbr viu înnoat
;

Ea cresce, se înal pe zare ca o roat

i umple de vpae cerescile abisurî.

Pduri, movile, rîurî apar czute 'n visurî,

Dar leul de la munte ^i vierul de pe vale

Nu ved prin vis de sânge decât Moldova 'n jale:

—«E roie luna! qlice din doî cel maî btrîn.»

— «E luna însetat de sînge de pgân!»

Respunde cel maî aspru .. i puii lor de zmeî

Se duc trgând doî spectri de umbr dup eî.

Se duc vertej ca gândul plecat în pribegie.

Se duc pân' ce-a lor umbr întins pe câmpie

Le trece înainte, i pân' ce se lovesc

In ochi cu faptul c^lileT... atuncea se opresc.

i eat-î pe o culme nocturnii cltorî.

Lucind .sub cerul palid în mantie de zorî 1
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El las jos pe coast s pasc armsarii

i stau privind în vale cum fac pârjol Ttarif.

Cinci sate ard în flcri pe câmp, ^i fumul lor

Se 'ntinde ca o ap, plutesce ca un nor

De-a-lung pe esul umed, i sboar sus în aer

Ducând cu el un vuet de larm i de vaer.

Prin fum se mic umbre fuginde, rtcite,

Copil mruni i mame i fete displetite.

i caî scpaî în fug, i câni i boî în turme

Gonii de Ttrimea ce calc pe-a lor urme.

Icî, colo, se ved cete în lupt încletate,

Micri de brae goale în aer ridicate.

Luciri de arme crunte ptate ro cu sânge

Pe care-o raz vie din soare se resfrînge.

Apoi din vreme 'n vreme o ceat lupttoare

Se 'mprtie cu grab lsând cadavre 'n soare

!

Ear lâng Nistru multa urdie ttreasc
Nprasnic se ucide cu gloata româneasc.

Dan (,lice : «Meî, Ursane ! acolo e de noî !

«Acolo rîde moartea în crâncenul rsboî.

Acolo s dm proac, sub ochiul cel de sus.

Tu despre faptul ^ileî i eu despre apus,

-i cale s deschidem prin aprigul duman...

«La lucru-acum, frlate! la lucru, mî Ursan !

»

40ooj.—.4t(<-.'!aHti>i.—l\H'su. U. 19
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— «Amin i Doamne-ajut! ^ Ursan voios respunde,

i 'n gloat fie-care ca viforul ptrunde.

VI

Ursan naval s'arunc in neagra Ttrime
Croind o parte larga prin deasa eî mulime.

Sub mânî buzduganul, unealt de peire.

Ca un balaur face în giuru-î o rotire,

Un cerc de moarte 'n care amar de cine-î prins! ..

Sermanu 'nchide ochii i soarele-î s'a stins 1

In lturî, înainte, în urm-î totul moare!

Sbor crierii din tidve sub ghîoaga sdrobitoare.

i 'n urm, i 'mprejuru-î, i 'n lturî semnate

Zac sute de cadavre cu capete sfârmate.

i astfel ne 'mpcatul Ursan mereu lucreazS,

i spre Apus prin sânge mereii înainteaz.

Ca dînsul, Dan btrinul, erou întinerit,

Tot vine dup palo spre mândrul Rsrit.

El intr i se 'ndeas în gloata tremurând

Ca gîunghiul cel de moarte în inim plpând.
i palou-î ce luce ca fulger de urgie

Tot cade 'n dreapta 'n stânga i taie 'n carne vie.

I'\ig toi i per din cale-î!.. El strig: «Stee fa
«Cuî place vitejia, cuî s'ati urît de via!»
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Dar nime nu 'iidrsnesce la glasu-î s apar,

Ccî el se 'nainteaz precum un stîlp de par,

i cine-1 vede falnic, aprins, cu fruntea sus

lî pare c alt soare se 'nal din apus.

i astfel ambiî oaspei a mori f ne 'mpcate

Cosesc la vîei în floare pe straturi sângerate

'ajung eT fa n fa prin apriga furtun,

i armele lor ude cruci le împreun.
— "Xoroc ie Ursanel>

— i ie, tot noroc !v

Dar n'au sfir.*;;it cuvîntul Ursan i cade 'n loc

Strpuns de o sgeat ce-î intr 'n pept adânc.

El scap buzduganul, se pleac pe oblânc

i greu se prebuesce c'un gemet de pe cal.

Ttarii ca zvoc^iî pe dînsul dafi naval

!

«In lturi, Lifte !> strig la eî viteazul Dan,

Punendu-se de paz Ia capul luî Ursan.

Cu friu n mâna sting, cu pala 'n mâna dreapt,

Ameninând cu ochii Tâtarif, mi-î ateapt,

Precum a^îteapt zimbrul de lupi incungîurat

Sî svîrle cu-a luî coarne pe câmpul spimântat.

Dar nici gândesc pgânii s dee pept cu el,

Ccî palou-î nprasnic e vultur de oel.

Retrai în gfur de-o parte, nemernici, spriei,

Eî scot din a lor arcurî un vifor de sgei,
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i Dan, lovit în coaste, oplesce cu oftare:

«Ursane! pentru tine de-acum nu e scpare !>

picând el cade-aproape, se sprijin 'n'r'o mân
i paloul luî ine în loc ceata pgân.

O! Dane Cpitane! puterile-î slbesc

i norii pe deasupra-î trecând se învîrtesc.

Tu niorî ! i Ttrimea s'apropie de tine!

Dar eat din pustiuri un alb vîrtej c vine

i trece prin urdie ca printr'un lan de griu.

E un volnic clare pe-un cal ce nare frîu,

Voinic, în brîu cu palo i pe grumaz cu salb.

E Fulga ce apare ca o fantasm alb

i grabnic pe-al eî tat rpesce din grmad,
Apoî cu el dispare ca oîniul cua sa prada.

Allah ! rcnesc Ttarii ctând cu groaz 'n urm...

Dar ce ved e; de-odat, c glasul lor se curm.'

Eî ved curgând pe dealurî arcaii" din Orheî

Ce vin cu-o falc 'n cerurî, aprinî ca nisce zmei l

Un lung fior de spaîm ptrunde într'o clip

Prin deasa Ttrime ce î gata de risip,

i toi pe loc la fug plec iute, se duc orbî,

Cum pleac din câmpie un nor întins de corbî.
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\niar e de rezleul ce n urma lor remâne,

cade, mic sau mire, p^ manile române!

in fa cu românul nu-î mil, nu-i ertare,

Nici chîar în sin de mim nu poate-avea scpare

O sciu de mult Ttarif, o sciu de la btrînî

i fug', nevrend s'asculte de efi, de-aî lor stpânî.

Tot omul vede moartea ^'alearg 'nspâîmântat.

Cel viu uît i las pe mortul ne 'ngropat,

i fr' a 'ntoarce capul se duce-orî ce pgân,

In urma fie-cruî apare un român 1

Ear Hanu-î smulge barba, îî rupe alul verde,

Privind urdia 'ntreag in clip cum se perde.

Sub ochii lui in lacrimf, pe câmpul cel de lupte

Apar grme(,lr de leurî, gramec^i de arme rupte,

De caî uciî. de carre, de corturf risipite,

i tuîurile oasteî de oaste prsite 1

O! pas cumplit al soarteî! Tot ceî er de fal,

Caî, steagurî, cete mândre, strlucitoare arme,

Cldiri de visuri nalte, magie triumfal,"

Au fost deajuns o clip ca totul s se darme '.

Ghiraî au trecut Nistrul în not pe calul seu

Luând pe Dan rnitul ca prad i trofeu.
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El merge de se 'nchide în cortu-î, umilit,

Precum un lup în codru, de cânî voînicî gonit.

Trei dile, trei nopi Hanul nu gust 'n suflet pace.

întins ca un cadavru gîos pe covor, el zace
;

Dar când revine, palid, din lunga-Y desperare

In ochii luî trec fulgeri de crunt resbunare.

El strig s-î aduc sub cort pe Dan btrînul.

De i cuprins de lanurî, mre intr Românul

!

— «Ghîaur!» c,lice Ttarul cu inima hain,

Ce simte firul erbeî când coasa e vecin?»

— «Ea pleac fruntea n pace», respunde Cpitanul,

(Ccî are s renasc maî fraged la anul!

(ihiraî cade pe gânduri lsându-î capu 'n pîept,

Apoî, maî blând urmeaz: «O! Dan, om înelept!

«Te sciu de mult pe tine, cunosc al teii renume

<D\n graiul plin de lacrimi orfanilor din lume.

< Pe muli Ttarî cuprins-aî deaî morii recî fiori!

Acum a venit rîndul i ie ca s morî.

«Privesce! lâng u caleul te pindesce

«Cu treangul i cu pala ce n mân-î zingnesce.

«Un semn, i capu-î sboar la câni i la vulturi.

*i sufletu-î se perde in iadul de ghîaurî.
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Dar ins imî fac mil de anî i dc-a ta minte

(jândind Li btrînea ce-apas-al meu printe,

i vreaCi, cu darurî multe, pe tine-a te iert

De vreî tu s te lepec^î acum de legea ta!»

Cretinul Dan, btrinul cu suflet luminos,

Inal'a luî statur i cjice maîestos:

— < Ceahlul sub furtun nu scade muunoiu!
' Eu, Dan, sub vîntul soarteî s scad pgân, nu voiii.

Deci nu-mî convine vîeaa mielnic câtigat.

Nici pata fr-delegeî în fruntea-mî înfierat.

Ruinea-î o rugin pe arm de viteaz.

Un vermc ce mnânc albeaa din obraz.

Cuî place s roeasc, roeasc... eu nu vreu

Nicî pat pe-a mea arm, nici pe obrazul meii.

Alb am trit un secul pe plaiul strmoesc
$i vreîj cu faa alb senin s me sfîresc.

Ca dup'o vîeaâ lung, ferit de ruine,

Mormîntul meu s fie curat i alb ca mine!

A^a m'aii deprins tefan, uoar terna- 1 fie !

La traîu fr mustrare i fr prihnie.

( Xu-mî trebue-a ta mil, nu vreii a tale darurî.

Tu imî întinai o cup mult plin de amarurî,

Departe ea de mine !.. mai drept e ca s mor !..

Ear dac aî tu cuget i-i pas deal meu dor,
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' Ghiraî ! me las, las în oara morii grele

< S maî srut odat pmîntui eriî mele'*

Uimit, Ghiraî se scoal, cu mâna luî desface

Unealta de robie sub care leul zace,

Cumplitul lan ce-1 leag cu strînse noduri sule,

i (;lice grabnic: «Tat, Tea calul meu si du-te

!

Jîtrînul Dan ferice se duce, Nistrul trece,

i 'n aerul Moldovei se umfî peptu î rece.

i inima luî cresce, i ochi-î plinî de jale

Cu drag privesc prin lacrimî podoaba eriî sale.

Sermanu 'ngenuncheaz pe earba ce strluce,

Iî pleac fruntea alb, smerit î,sî face cruce

i pentru tot-deauna srut ca pe-o moate
Pmîntui ce tresare i care-1 recunoate...

Apoî el se întoarce la Hanul, intr 'n cort.

Suspin, ovesce i, palid, cade mort!

Ear Hanul, lung privindu-1, rostesce cu durere :

«O! Dan viteaz, ferice ca tine care pere,

«Avend o vîa verde în timpul tinereii,

«i alb ca zpada în earna btrîneiî!»



XIII

gruîsAnger

«Ci-câ au fost o dala un ho nâ-

"prasnic ce se numîâ Griiî-Sanger. El
i locuia într'un codru întunecos i
• omoiîtor, ce-î (^iceau : Codrul-fâr-
•vKiâ...» etc, etc.

(Poveste veche)

€,

CODRULFR-VIAÂ

'ine-au aflat în lume de Codrulfr-vnaâ

i n'au simit în suflet un crunt fior de cjheaâ ?

In cea pdure vechie, grozav, infernal,

Crarea-î încâlcit i umbra e mortal,

i arborî, stânci, prpastiî, i orî-care fptur
leau forme uriee prin negura cea sur,

Aspecturî fioroase de pajurî, de balaurî.

De zmeî culcaî pe dâmburi, de erpi ascuni în gaurî.
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De toate-acele feare povestice, de prad,

Ce luna gîulgîuesce cu alba eî zpad.
Copacii întind brae lungî. amenintoare

Nlând pe toat culmea câte-o spânzurtoare;

i stîncile, fantasme pleuve, mute, oarbe

Deschid largf, negre peteri menite de a soarbe

In umbra lor adânc i de misterurî plin

Pe omu mpins de soart a pere din lumin.

In funduri de prpstii se bat mereu de maluri

iroae care poart cadavre pe-a lor valuri;

i aburi într'amurgul din ele se ridic

Ce 'n rou sângerând pe frundî uscate pic.

Sau merg de se aeaz pe stîncî, pe vîrf de munte

Ca palide vedenii cu pletele crunte.

O crâncen orgie de sânge, de cru(,lime

îmbat umbra mut ce zace la desime,

'ades in mez de noapte s'aude prin tcere

O surd lovitur, un vaet de durere,

Apoî un sbor de vulturi i urlete hidoase

De lupi ce vin s 'mpart a victimelor oase,

i straniu, lung, satanic un hohot ce resun

Ca clocotul de codri c?nd cerurile tun.

Atuncî pstorii sarbedi zresc din deprtare

Ivindu-se pe munte o nalt artare
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Ce st în dreptul lunef cu-o bard groas 'n mân...

.i pân 'n (^iu url dulii de Ja stân.

Amar de cine intr prin ramurile dese

A codrului de moarte ! Sermanul, dac ese,

El pare-un strigoîu palid zrit ca printr'un v\>.

Ce caut crarea mormintuluî deschis ..

Acolo-i cuibul spaimei i adpostul ureî.

Gruî-Sânger, ucigaul, e regele pdureî !

II

iRUi-sAXGER

E crud lupu n turbare ! crud tigrul ce sfâie

O turm de gazele pe-a Xiluluî câmpie !

Crud ulîul care trece i int se abate

Pe-un stol de psrele in erburi tupilate!

E crud destinul, crud moartea 1 Dar in cru(,lime

Pe Sânger ucigaul nu ii întrece nime !

De-abîa sosit în via prin moartea maîceî sa.'e,

Vrjitu-1-au Satana cu pofte criminale

S schingîue, s rup, s prade, s omoare,

S fug 'n întuneric de oameni i de soare
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Strin de toat mila, plcerea-î cea mai vie

Au fost s nimiceasc pe lume tot ce 'nvie.

S calce florî i road, s strice cuîburî pline.

S smulg aripîoare de fluturi i de-albine.

Acum îns el cat un alt soiu de v'ictin.e!

îî place-a sui scara nprasnicelor crime :

Acum ucide oameni !.. Cum îî zresce, rifie

i îî ucide, numaî de setea de-a ucide 1

De c^ece anî în codru el s'au retras aice.

Soia luî e groaza, i noaptea-a luî complicei

Ca tigru fr saiia, sub un stejar la pând
El face (^i i noapte o crâncen isbândS,

Gsind în agonie un vaet care-T place

'o vîa desfrînat în morile ce face.

Monstru cumplit cu faa ca sufletu-î de slut.

In trame sângeroase gândirea-î e perdul.

Orî cine-1 vede, crede c au ve(^ut o cium.

i dac scap teafer, cu per de lup s afum,

Câcî fruntea luî apare smistru luminat

De-a foculuî ce-1 arde vpae 'nflâcratl

;

Dar vulturiî i ulii i buhnele i corbii.

Precum tot spre lumin cu jale cat orbii.

intesc cu neclipire spre dînsul ochî selbaticî

Ce noaptea pintre arbori s'aprind ca roi jaraticT.
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Er sboar pretutindeni alture, 'mpreun,

Formându-î pe sub nourî cu sborul o cununa.

In larg cortegiu funebru ce las unde trece

De albe oseminte o clad trist, rece !

O singur fiin in inima-î secat

Gsesce-adpostire : btrinu-î, jalnic tat,

La care se gândesce cuprins de 'nfiorare

De câte orî comite o crim în turbare.

Imaginea iubit a bunului printe

Adese-orî în lacrimi iî trece-atuncî prin minte

l'unendu-se 'ntre dinsul i victimele sale...

Zadarnic !... el e arma puteriî infernale !

III

PARICIDUL

E oara de mistere, de groaz si de oapte.

Când trec fiorî în aer i demoni roi în noapte
;

Când umbra trdtoare aeaz pe sub malurî.

Prin unghiurile casei, prin guri de vî, pe dealurî,

Prin codri, prin ruine de vechîe mnstire.

Pe naltele clopotniî, prin negre cimitire
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Fantasme tupilate, vedenii mart, tcute,

Ce stau ca nisce visuri din ochi nedisprute,

i ast-fel, locuit de umbre, noaptea pare

Mut de groaz, rece i fr resuflare.

E oara de uimire, când Codrul-fr-vîa

S'arat maî sinistru prin vel de oarb cea
i scoate-un aspru vuet ce 'nsufl oerire,

Ducând în lume, tainic, o crunt prevestire.

Tot omul fuge, toat fptura se ascunde...

Un om îî face cruce i 'n codru des petrunde

E tatl luî Gruî-Sânger !... plpând, fr putere

Sub sarcina greoae de ani i de durere,

El intr pe sub arbori în haosul cel mare

De negru întuneric, adânc, fr hotare.

i tot înainteaz pe cî nestrbtute

i pare c înoat prin unde neve(^ute.

încet, avend de reazem un vechiu toeag de vie,

Sermanul urc 'n lacrimi crarea de urgie,

Cci vine ca s cerce de-a smulge din orbire-î

Pe fiul seu ce calc în volvura peireî.

El vrea s-1 maî revad, el vrea s-1 maî srute,

S-1 scoat la lumini din cile perdute.

i ast-fel merge, merge plecând a luî statur.

Ca omul care-ateapt a morii lovitur.
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i gura luî optesce cuvinte drglae
Ca 'n timpul dismîerdriî, când fiul era 'n fa.e.

Stî ! fugî, nenorocite! un pas de-î face înc...

Dar eatl sus pe culme, ah! eat-1 lâng stînc!

De-odat'o bard crud prin aer luce, sboar,

Lovesce!.. gîos btrînul c'un vaet se doboar,

Ear Sânger ucigaul plecându-se, de-odat

In clipa unui fulger zresce... pe-al seu tatl

IV

L E S T E M U L

O! crunt fârde-lege! Pcat fr îertare !

Cumplitul, paricidul încremenit apare

De spaima ce-1 cuprinde, spîmânttor, la focul

Aprins cu rpegîune de fulgeri în tot locul.

Pdurea 'ntreag arde cu negrele-î pcate,

Lind lumini pe cerurî, pe dealuri deprtate.

i oaspeii prdalnici în sborurî sgomotoase

Se duc, vrtej fantastic, cu ipete fioroase.

Pdurea arde! brac^iî s'aprind ca nalte torii,

Sub boite 'nflcrate trec victimele moriî,
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Lung ir de spectri palic^î ce merg ca s arate

Luî Sânger a lor fee i rnî nevindecate.

De-odat prin vuirea de vaete 'n mulime,

Prin miile de glasuri ce-1 muslr cu asprime

i maî presus de svonul pdureî ce trasnesce

Un glas din alt lume se 'nal i gresce :

«Tu, proclet, ucigae! infame paricide !

«Tu, pentru care astc^î tot Iadul se deschide,.

xTu rpitor de <^ile cuî î-au dat vîa, nume 1

«Atunci a ta osând sfirit s aîb 'n lume,

o Când ast buturug de arbor ars, sub care

«Printele teu zace întins, fr suflare,

«Va da i flori i frunze, etern flind udat

<Cu apa cea din vale în gura ta crat.

«Ear pân' atunce, îazm ce a nscut Pcatul,

«Legat 'n înfrire cu Reul ne 'mpcatul,

'In vTa i 'n mormîntu-î în veci s nu guti pace.

«i cugetul din tine s'au(;lî c nu maî tace.

«S nu privescî tu cerul i omenirea 'n fa!
(•^De foc s-î fie apa i soarele de ghea!
«S bat 'n tine biciul urgiilor turbate

«Pân' n'a maî fi pe tine loc unde a maî bate!

«Toi erpiî de pe lume s eas 'n a ta cale !

<S 'ntîmpinî numaî ur, s nu simî decât jale 1
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S chemi cumplita moarte i ea l'a ta chemare

S rîd, s te lase luptând cu-a ta mustrare,

încât s'ajungî tu însui a te feri de tine

Prin ultima ta crim, uciderea de sine!

Blstem ! blstem pe capu-î în lunga vecînicie

!

A ta cenu pear în vint, i neagr fie!»

V

I' E D E A P S A

Trecut-aiTi jumtate de secul pe-ast lume.

Din codru nu remas'au de cât hidosu î nume
;

Pe unde-au fost odat stejarul, bradul, plopul,

Desime urie ce-au înfruntat potopul,

E numai câmp de petre, gol, trist, secat de soare,

De care fug i vulturi i feare rpitoare.

Nici scaiul, nicT urzica pe sinul luî nu cresce,

In veci dorita ploae, nici rou nu-I stropesce,

Iar dac'un nor se sparge deasupra î câte-odat,

Cu lacrimi lungi de sânge e ploaea amestecat.

De câmpul cel de groaz chiar gândul se feresce
;

Chîar criveul pe marginî din sboru-î se opresce.

Atât este de mare pe locul de-anatemurî

Urgia ne'mpcat cerescilor blstemurî

!

46001. — Alecsandri. — Poesii. II. 20
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i îns'un om, în soare, om singur... cine-ar crede ?

Pe-a dealului crare un om acum se vede

!

Btrîn ca lumea, gârbov, sub vîntul releî soarta,

El pare c de secuii au fost uitat de moarte.

Pleuv, pe a luî frunte pârlit, nesenin,

Trec nori de gândurî negri sub carii ea se 'nclina,

i desele sbârcele pe ea sînt împletite

Precum o estur de fire încâlcite.

Sprîncenele luî albe pe ochii luî se pleac.

Lsând deabîa prin ele lumina ca s ireac.

Ear barba-î lung, aspr se târîe 'n crare

Pe când el se tot urc pe brâncî, fr 'nectare.

De-o jumtate secul, sub gândul ce-1 omoar,

El în genunchî se sue, i în genunchî coboar

Pe culmea vîrfuit cu-o neagr buturug.

i tot optesce 'n sine o mult duîoas rug.

Sermanul ! merge 'n vale de-î umple gura plin

Cu ap din isvoare, vioae, cristalin.

Apoi se 'ntoarce earî la deal, pe culmea ars
i 'ncet la rdcina copaculuî o vars,

O vars toat, toat! far' a lsa din gur
S lunece în peptu-î mcar o pictur.

J3ar vaî 1 trec nopî. trec c^lile, trec anî i cât muncesce.

Zadarnic! buturuga nu maî reînverc^lesce!



GBUÎ-SÂNGER 307

VI

Iertarea

A^f ceruUe tnaî aspru! cad raze înfocate

i setea linge peatra isvoarelor secate!

O gur, numaî una de ap maî remâne...

Btrînul, neiertatul, cu focul în plraâne

O soarbe 'n gur-T, pleac, se urc îar din vale

Târîndu-se pe coate, pe brâncT în cruda-î cale,

i rupi îl sunt genunchii', i rupte-a sale coate.

'abia se maî resufl, i cade, nu maî poate
;

Ccî drumul se lungesce cu cât i setea-î cresce.

Dar eat c la mijloc de cale se opresce

!

El vede o pâseric pe jumtate moart;

In palm-î o cuprinde, la gara luî o poart

i cu o pictur prielnic o adap
Fr' a 'nghji, sermanul, mcar un pic de ap

Re'nvie pserica în-et din amorire

i 'n ceruri se înal cu-o vie ciripire.

Minune I... eat cerul deschis se ilumina

De-o taînic-auror feeric, divin,



308 GRUi-SÂNGER

Atât de strlucit cât însui mândrul soare

Se stinge ca stelua l'a soarelui splendoare,

'un glas petruns de mil, duios de buntate

Din cer gresce: «Sânger! iertat etî de pcate 1

«Mult reu o fapt bun în cerurT cumpânesce;

«O biat pseric de munci te izbvesce!»

Gruî-Sânger nal fruntea... El vede cu uîmire

Pe faa printeasc o dulce 'nduîoire

;

EI vede-a luî victime cu îngeri adunate

In brae-le deschise chemându-1 ca pe-un frate;

i vede ca prin farmec pe trunchiul fr vfa
Crescând vlstrT frumoase cu vesel verdea,

i 'n vîrf o floare alb ce cade pe-a luî frunte

Ca semn de încetare a chinurilor crunte.

Iertatul (;lice: «Doamne! printe!.. îndurare!..»

i cade i se stinge cu-o lin suspinare.

Se spune c pe locul, unde-au murit sermanul,

Un arbor mic, selbatic, resare pe tot anul

Avend o pseric în vîrf, cu glas de înger...

EI poart poame roiî i numele de Sâ/f^(-r.

Miiccscî. 1875.
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LEGENDA CÎOCARLIEÎ

Lie, Lie,

Ciocârlie,

'Sborî iu soare

Cânttoan-i revin
l)in luniinii

•Pre pmint
• Cu dulce cânt 1

, l\>/>nral)

]Ae când erau ca earba anticii codri dei,

i niicî ca muunoae Carpaiî urieî,

i vile profunde i latele vâlcele

Ca pe o ap lin uoare vlurele
;

De când în lume lupii erau pstori de oî,

i uriî cu cimpoae mânau cire^î de boî
;
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De când puttâ 'n cosie Ileana Cosinzan

O floare cântatoare, o floare nsdrvan^',

N'au fost copila 'n vîa maî dulce, maî aleass

Decât frumoasa Lia, fecîoar 'mprteas!

Nscut 'n faptul (^ileî cu faa 'n Resrit,

Luceferii', vedend-o, maî viii au strlucit

Ferice dea atinge cu- o raz -argintie,

Cu ultima lor raz a;i minune vie.

i astfel, de lumina cereasc dismîerdat,

Ea, resrind ca floare, au înflorit ca fat
;

'acum e fala iumii, a miniî încântare,

A inimilor farmec, a ochilor mirare.

Tot omul care-o vede, rpit, uîrr.it simesce

C par' c se renasce, c inima luî cresce,

C trece lin din earn în dulce primvar,

C miî de paserî cânt in sinu-î i pe-afar.

Ea are-o fa alb de flori de lcrimioare,

i ochî cerescî, albastii ca floarea de cicoare,

'un per ce strlucesce pe fruntea sa blae

Cdend, fuîor de aur, dealung pân n clcae,

încât pe câmpul verde când trece zimbitoare

Se pare c'o urmeaz prin atr fulgî de soare.

Ea poart haîne scumpe, uoare, descântate.

Din fire de painjen esute i lucrate,
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Prin care tainic salt luciri de forme albe,

Comorî atrgtoare ca 'n visurile dalbe,

I'recum acele slabe \'pâî tremurtoare

Prin frunze respândite de luna gânditoare.

Aprini) ochi ai nopiî in gîuru-î scânteeaz.

Formând cununi de raze pe fruntea-î ce viseaz.

i lunec pe sinuî, raîu alb de fericiri,

Voind ca s ptrund prin iele subiri.

Seninul dulce-al dileî, râvnind acea minune,

LJin soarele-resare i pân' la soare-apune,

Se ntinde pe deasupr-î cu bolta luî rotund,

Voind s-î fac'un templu in care s'o ascund,

i-î (^ice : «Insuî cerul spre tine se înclin...

'^Frumsea-î o coroan pe frunte de regin!»

-i mers-au vestea 'n lume, trecând din gur 'n gur.

C Lia fur ochii i minile le fur

;

-i dus-o-aii pe aripi in locuri deprtate

Cucoarele 'n triunghiuri prin aer inirate,

-i spus-au vintul ager, in veci neodihnit.

C nu-î copil- alta mai dulce de iubit.

In grab alergat-au din toate a lurniî zrî.

De peste munî, din funduri, de peste noue nirî.
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Ceî maî viteji i mândri fecTorf de împeral,

Vrjii de-a fi pe vîa^ de Lia frmecai.

Venit-au Roul, craîul înaltelor lungi plaîurî.

i Albul ce domnesce pe doue-qlecî de raîurî,

i Pene împeratul, arca^ cu ochiul inte,

Ce are 'n tolb fulgeri i 'n grajd pe calul Vinte :

i alii, mulî ca frunza, mânai de-a lor iubire

Cu Lia drgla s cate împeire.

Dar nicî îî pleac ochiî la eî frumoasa fat,

Cum nu se uit crinul la earba cea uscat,

Ci vecinie ea privesce cu drag la mândrul soare

i, tot privind lumina din faa-î arcjetoare,

Cu lacrimi i se umple albatrii ochi frumoi.

Eî plâng! .. de ce plâng îns luceferii duîoî ?

De mult privit în soare, sau de o jale-ascuns,

De-o ginga dorin, de-o tain neptrunsâ?

Ah! taina eî n'o scie nicî Zina ce o îubesce.

N'o scie cpetâiul pe care odihnesce,

Nicî apa ce oglind obrazu-î la trezie,

Nicî cerul, nicî pmîntul !... dar umbra sa o scie!

Ades copila, prad gândirii ce-o rpesce.

Se scald în lumin, cu soarele gresce.

i ^ice: «Tu al lumeî monarc strlucitor!

«O! splendid comoar de vîa si amor!
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Tu, ochiu descliis in cerurT s vad'a mea simire!

Tu, singura-mî dorin, tu dulcele meu mire !

Plecâ-voiu, ah! plecavoiu, luând urmele tale,

S te 'ntîlnesc ferice, s te culeg in cale.

S fiî al meu i nuniaf al meu, o! mândre soare,

S nu maî plâng de moarte, când tu srui' o floare,

Cci te uresc atunce .. cu dragoste -i dor

i simt c de-acea ur duioas am s mor!>

Ea ^ice i se vede de raze inundat.

Iar umbra eî suspin, ia urm-i tupilat :

' Ah ! draga mea stpân ! Fereasc Domnul Sfîntul

« De-a-î ascult îndemnul, de-a-î împlini cuvîntul,

- Ccî vaî de-acel ce-apuc pe-a soarelui crare

!

El intr 'n cale lung ce capet nu mai are

«i unde începutul se leag cu sfîritul,

i unde-î perde mintea i paiT, rtcitul.

«Ah! Lia, te gândesce c s jarele-î cu dar

^ De via i de moarte, c-î dulce i amar

!

«El d junie lumeî, iubire, fericire,

'La plante, cuiburi, inimf, el d însufleire,

< Dar raza-î ce învie e raz i de foc

«Ce arde crinul fraged i tristul siminoc,

«i rîurile soarbe, i paserî sgeteaz
<i umbra o înghite când cjiua e ameaz.

»
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— «Ah! fie orî cum fie!» respunde n grab Lia.

'< Durerea fie-mî partea saii fie-m'i bucuria,

«De-oîu sci c 'n a mea cale voîu face tot-deauna

«Din epte nopi o noapte, din epte <ji\e una,

«M'oîu duce mult departe c'un rapide avint,

* Departe unde cerul se las pe pmînt,

«Pe unde mun'î falnici' aoar ca nourele,

«Pe unde si aii de vorb în umbre flori cu stele.

«M'oîii duce, duce, duce pan' mT-oîu gsi ursitul

«'oiu sta gur la gura cu soarele iubitul,

«Cci vreii s-î privesc faa ca s-mî alin durerea,

-<S sorb a luî cuvinte din buze-î dulci ca mierea!»

— «Amar de tine, Lie ! o! Lie-amar de mine!

«Dar fie! unde-î merge, i e me duc cu tine.>

UI

In reversatul (^ileî, când nasc a vîeiî oapte

i lin se desvelesce seninul cer din nonpte.

Pe când lumina-î sur, plpând, recoroas

i somnul îî destinde aripa somnoroas.

Frumoasa Lia pleac pe Graur, calu î arg,

Ce (,lice c pmintui nu e destul de larg,

i sboar fr spaiu, luânduî iute sborul

Ca vîntul i ca gândul, ca spaima i ca dorul.

El fuge pe sub soare, el (oge. pe sub lun

i pere într'un fulger cum pere vestea bun

;
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i trece pe sub nour, ^i trece pe sub stea

Clipi, cum se strecoar prin oameni vestea rea!

Se duce calul Graur spre rodriî de stejari,

In care greu se lupt balauriî ceî mari

Cu pajuri nsdrvane nscute n ceea lume;

Prin locurî unde erpii brilîanturf fac din spume,

i zmeii fac palaturî de-argint cu turnuri dese

Ca n ele s ascund frumoase 'mpertese.

El trece prin poene cu tufe aurite.

In care se alung opârle smluite

i blânde pserele ce cânt 'n cuibul cald

Avend rubine pliscuri i ochii de smarald.

Acolo vîntul seriî prin frunze-alene sboarâ

Lovind incet de umbr aripa luî u,soar.

i earba, chemând boarea din zorî ca s'o dismîerde

Se mic 'n vlurele precum o ap verde.

El trece peste rîurî ce curg necontenit

Ca cailele senine a celuî fericit,

i apa 'ndeamn fata pe maluri s se culce,

In ea s se oglinde, s'o fac i maî dulce.

Zadarnic! ea nainte, 'nainte mereii pas
Ca omul cu grbire mânat de dor de cas,

i de treî orî trei dile i nopi de trei orî trei

Ea las somnul dulce s pear n urma eî.

i astfel tot pe cale, cu ochii int n soare.

Cu coamele-î lucioase in vînt fâlfitoare
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Ea pare i dispare, rpit de cal-Graur,

Precum un vis ferice într'un vîrtej de aur.

Dar dup mult trud i mult amar de cale

Odat cu amurgul ajunge intr'o vale,

O vale inverc^it ce se unesce 'n zare

Cu-albastra, sgomotoasa, clocotitoarea mare.

Acolo calul Graur iî înceteaz sborul

Ne maî avend pmînturT s bat cu pictorul,

Iar Lia se coboar cu grab de pe cal

i merge de se pune pe-al mrii verde mal,

Privind cu dor la raîul din fundul deprtat

Pe care se ridic al soarelui palat.

— «Pe undeî merge gândul, stpâna mea Tubit:-

O 'ntreab glasul umbrei de cale obosit.

—«Ah! drag sorioar ! duîoasa Lia dice.

«Zresci in deprtare cea insul ferice

«Plutind sub cer albastru pe-a mrii albstrime?

«Ve^i tu colo, în zare, colo pe-o înlime

Acel palat de aur, cel cuib de strluciri

&Cu poarta de rubinurî i stîlpiî de safirî?

«Acolo 'mperesce frumos ursitul meu,

«Acolo-mî sboar gândul, acolo eii me vreu

!

«Dar cum s fac, vaî mie!., ah! calul meu nu poate

«S calce i pmîntul, si mrile s 'noate !»
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— «Stpân! (^ice Graur, ce nu pot eu pe lume

<0 poate al meu frate nscut pe-a mrii spume
Cum (^ice, cum necheaz...

Din marea cea profund
O volvurâ se 'nal, i eseun cal in und,

Cu erburî i mrgeanurî avend coama 'mpletit,

i solzi de-argint pe spate, i palm sub copit.

Zrindu-1 Lia, vesel de cale se gtesce^

Dar când e ca s plece i când se despresce

De Graur, ea-1 srut, pe coard-1 maî desmeard,

il cheam drag pe nume i plânge c'a s-1 peard.

Apoi se 'ntoarce iute la mai, i iute sare

Pe noul cal ce-o poart uor pe-a lui' spinare.

i umbra ei remâne pe mal instrinat,

i Graur se afund în zarea nourat.

Prin valuri spumegoase ce 'n gTuru-î se alin

Cântând o melodie simfonic, marin,

Ajunge Lia grabnic la insula dorit,

A creî earb vie cu raze-î altoit.

Copila 'n haine mândre de fiu împertesc

S'afund în lumin, dar chipu-î îngeresc,

Dar mersu-î plin de farmec, cu pas legntor,

O spun maî mult c î fat decât c e fecior.
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Ea intr în palatul acel de feerie

Cu inima 'n btae de dulce bucurie,

Dorind ca s 'ntâlneasc, temend de-a întâlni

Pe-acel care au vrSjit-o aicea de- a veni,

i eat c zresce a luî btrîn marn
Cu genele cc^ute pe ochi ca o nfram!

De când nu era înc pmîntul care este.

De când tot ce e 'n lume era numai poveste

i raza de lumin i razele cldureî

Eraii comorT ascunse în haosul naturei,

A spIendiduluT soare ferice nsctoare

Tresce 'n luminoas i magic splendoare,

Dar trist i orbit de vecînica-i lucire

Acum ea nu maî poate pe soare s-1 admire,

i-î este scris de soart atunci numai s vad,

Când fiul eî în curs ar fi expus s cad.

Sermana 'ncet aude sunând psuri" strine.

Tresare i întreab: «Ce om, ce fear, cine

«Aii îndrznit s vie aice, î-a ptrunde

«In locurî neclcate de pas de om; pe unde

«Nici paserea meastr a trece nu 'ndrznesce,

«Nici doru 'n rtcire perdut, nu se opresce?»

Copila tremurând s'apropie i (^ice

:

«Sînt om cu g-ânduii' blânde venit din lume-aice.»
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«De etî fecTor, replic btrîna îngrijit,

«S-î fie calea floare i urma înflorit,

«i 'n via s aî parte de soacr iubitoare

«i de nevast dulce, frumoas, zimbitoare
;

«Ear dac eti tu fat, precum te-arat glasul,

«Pe urma ta uoar întoarce-î iute pasul

«i peî din aste locurî ne-atinse i curate,

* Domnite de-al meu soare, copil fr pcate!»

Copila spâîinântat cu dorul eî se ceart.

Ar vrea, ar vrea s fug dar inima n'o eart
;

Când eat c s'aude în lunga deprtare

De caî venind spre cas voioasa nechezare,

i eat c palatul se umple de odat
Cu Silnica lumin din lume adunat

;

Cci soarele apune lsând de alung pe ceruri

Clipirile de stele 'a umbrelor inisterurî.

El vine i apare atât de luminos

C 'ntunecâ vederea cu chipul eii frumos.

— «Bine-aî venit copile, de mult înstrinat!»

îl ^ice blânda mam c'un dulce srutat.

«Te bucur de oaspe venit de pre pmint,

«Un oaspe blând Ia suflet i ginga la cuvînt.

In giuru-î mândrul soare se uît cu mirare...

El vede i nu crede, îî pare c îî pare



320 LEGENDA CÎOCÂBLIEÎ

i simte-un neastimper în inima-i vergin

Sub galia ochire a feteî ce suspin.

Apoi, luând de mân pe Lia tremurând:

«^ Orî cine-aî fi, el (^ice, fiin, tu, plpând!
< Durerea omeneasc în veci s nu te-ajung,

<i fie-î scurt necazul i fericirea lung!

«Pe flori de primvar obrazu-î s se culce,

«i fie-î dulce vîaa i moartea fie-î dulce!»

Copila îl ascult perdut în estaz,

Cu zimbetul pe buze, cu lacrimî pe obraz.

i {jlice : «Mândre soare! lsat-ani scumpa ar
«i casa printeasc în timp de primvar
«Cu dor s vin la tine, de-aproape s te-admir;

«i 'n calea mea grit-am cu florî de trandafir,

«Cu rîurî i cu nourî, cu fluturî i cu stele;

«Grit-am i cu vulturî, cu oîmî, cu rondunele,

• Cu tot ce putea 'n lume de tine s-mî greasca,

«'acum îî (^ic eu ie în limba omeneasc :

«Minune mult îubit ! Lumin de lumine

!

.'Ah! inima me poart sa stau în vecî cu tine!»

i soarele i Lia, preche de îubire,

In ochî aprinî de dorurî înneac'a lor privire,

Zimbind unul la altul cu 'nduîoire mult.

Ear mama ce nu-î vede, dar care îî ascult.

1

i
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Grind cu mintea, (,lice : «Sâ fiu oare 'nselat ?

' Acest strin s fie oare fecior sau fat ?

* Ei are glasul dulce, prea dulce, prea duTos

< De când a dat cu ochii de fiul meu frumos!»

Apoi maî stând pe gândurî, adaoge 'n triste :

'Ah! unde-mî e vederea din dalba tinere!..

" Amar de cine are pe ochi un negru nor

*Când inima presimte!.. E fat sau fecior?..

< La noapte voiu aterne în patuî albe flori;

' De-a fi brbat, sub dînsul peri-vor pân 'n zori
;

cEar de-a fi fat, ele, de sinul eî lipite,

In faptul dimineeî vor fi maî înflorite.»

Btrîna 'n neastimper se duce ovind
Condus de-a eî cârj prin noapte pipind.

Atunci voîosul soare, simind o nou vîa,
O îea pe Lia n brae i o srut 'n fa
i-î (jlice cu "nfocare: ^ Iubita mea mireas
' In lumea pmîntean aî fost împrteas,
«De-acum, tot împreun gustând cerescul bine,

< Eu lumina-voîu cerul i tu, drag, pe mine.»

Copila vars lacrimî ; uîmit ea simesce

C inima-î ferice în sinu-î se topesce

Ca diua cea de var când razele se scurg

Topindu-se în umbra adânc din amurg.

.i ast-fel drglaiî de-a lor îubirî au parte...

Ear când le spune noaptea c-î timp a se desparte,

46001. — Altcsnndri. — Poesii. II. 2l
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Ca noaptea cea de var ce repede dispare

Topindu-se 'n lumina luî Soarele-resare.

Nicî unul n'are gândul s fac începutul,

S rup lanul taTnic ce-î leag cu srutul !

A doua (j\, pe titnpul minunilor visate,

Când faptul dimineiT la ua nopii bate,

Btrîna mam, treaz de grija ceo domin,

Simesce c e 'n lume o stranie lumin.

Ea merge cu grbire la patul unde crede

C'au trebuit s doarm strinul... i ea vede

(Cci dragostea de mam o face-acum s vad)

Ea vede n aternutu-î florî viî ca 'ntr'o livad.

«Ah! (^ice cu durere; nicî una nu î uscat!

«NicT una vestejit! Strinul oaspe-î fat!»

Apoî, în tulburarea-T de crud presimire,

înal ochii 'n ceruri i vede cu-oerire...

Ce vede r

Pe zenitul adînc, înflcrat,

Mreul soare plan ! i caru-î înhmat

Cu noue cai de raze ce n spaiu l'au rpit,

Cutrier cerescul întins nemrginit.

Sbor caii lsând rîurî de foc în urma lor

i frîele scpate de-alung în aer sbor;
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Ear soarele ferice, dând lumilor uîtare,

Cu Lia legnat pe sinul luî apare,

i lumile cuprinse de flcri ardctoare

Privesc în îngrozire alt soare lângJî soare...

«Blstem!» strig btrîna, «blstem pe capul teu,

«Tu care-mî rpescî vfeaa, rpind pe fiul meii!»

i mama cade moart 1

Ea cade 1 dar urgia,

Dar cruntul blstem sboar, se sue pân' .la Lia.

a soarelui mireas lovit, fulgerat,

Din ceruri cade n mare lucind ca o sgeat.

Ah ! mare î-a fost visul .i scurt fericirea !

Iubirea î aii dat moartea, i moartea nemurirea !

Ear sufletu-î ferice luat-aii forma vie

De-o mic drgla, duîoas Ciocârlie

Ce vecînic ctr soare se 'nal 'n adorare

Chemându-1, primvara, cu dulcea eî cântare I

1875, Maiu.



VLAD EPE I STEJARUL

T^ârgovitea e 'n larm în c^i de PascT cu soare !

Vlad epe încruntatul î-au pus o cingtoare,

O cingtoare larg de oameni înepaT,

Btrînî cu barbe albe, clugrT, juni brbaî,

Smuncii de la ospee, din horY, din veselie,

'acum umplând vzduhul de-o vast agonie

!

Privindu-î, mândrul soare în nori de sânge-apune!

Ear epe, nu departe, sub un stejar se pune

Peo culme, se întinde la umbr, i admir
In (^iua de 'nviere oraul cum expir,
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i cum, gemend sermaniî în chin i n foc de sete,

Apar pe zarea ro în negre siluete.

i rîde, cumplit rîde clul ne'mpcat!

Superb, strmo de codri, cu frunze 'ncoronat,

Stejarul, remas singur pe câmpul de ngar,
Se pare o fantasm din lumea legendar,

O moate uria din codrul drâmat!

In secolul ce trece perdut, înstrinat,

Uîtat de coasa moriî pe ermul scurtei vîeî,

Kl are maiestatea augustei btrîneî.

Un cârd de vulturî ageri în frunza luî s'ascund.

r^urtunele cumplite în ea se perd afund,

i aprigul cutremur de muni resturntor

lî pare-un fior moale ce-1 zgudue uor.

Cu cât se 'ntinde noaptea în gîuru-î, el lucesce
;

Cu cât în giuru-î cresce pustiul, i el cresce.

Picioarele-! sînt prinse în terna mormîntal,

Dar fruntea-î luminat de raza imortal.

Pstorul de Ia munte i omul de ogor

Se 'nchin luî i 'n fa-î gresc încetior,

Ccî umbra luî cuprinde trei secuii de misterurî,

Câcî trunchîu-î o coloan dintre pmînt i cerurî,

Ccî prin frunziu-î \erde un vuet lung resun

Ce pare c optesce de gloria strbun.

Vlad epe îl privesce i (,lice cu gând reii

:

«Ce de maî epî a face, stejar, din codrul teu 1'
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Atunci, ca nici odat, gigantul sau uîmit!

De-un lung fior în freamt frunziul a vuit,

'un glas de alt lume adine ptrundetor

A dis:

«O tu, Vlad epe.! hain cuteztor!

'Trei secuii sunt, trei secuii de când voiosul soare

;< Revars peste mine cereasca luî splendoare!

iTreî secuii am dat umbr i dulce adpost

La lumea* care este, la lumea care-a fost,

«La oameni i la feare!... dar om aa cumplit.

< Dar fear-aa ca tine eu înc n'am umbrit

!

c<Tu aî în loc de suflet o îazm neagr, care

îPe cruntul Satan însui l-ar pune în mirare,

tEar gândul teii nu vede a tale fapte rele,

<sCum nu se vede noaptea orbit, fr stele!

«i îns eti puternic, etî Domn, pstor de turm!

«Ar fi s înfloreasc pmîntul pe- a ta urm;

«Dar nu! când te-arî lumif, în sin copilul plânge;

«Când rîdî, a tale gingenî se ved roind de sânge;

«'orî unde îi duci paii", o buhâ cu-al ei sbor

«Punendu-se drept soare, te ntunec de-un nor!

«O! timp, al meu tovare, o! timp neodihnit,

Secertor de oameni! sub mine aî privit

cPe Domnul Negru-vod cu stem 'ncoronat

' Când în aceast ear el a desclecat.
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Om verde, Român neao^, msurtor de lume,

Ce vrea pe-a eî msur ca s-î croeasc' un nume!

«Aî maî privit aice pe Mircea cel btrîn

«Sub un nmol de lauri culcat pe-un pat de fin,

Dormind cu faa blând i 'n vis inc vedend

Pe Baîazed în fug prin Dunre trecând.

Atunci din al meu codru îubit i respectat

Mult lemn de ghfoage, arce, voinicilor am dat,

' Ccî pe atunci, când eara suna de crunte larme,

> Stejarul cu voinicul era frate de arme.

< Ear codriî, ceti unde mânai de a lor soarte,

Românii gsîau viea, dumanii gsîau moarte !

acum eii, martur falnic de-atâtea fapte marî,

Eu care port în ghind-mf un codru de stejari,

<Eu care port pe umeri trecutul luminat,

'Eu s me ved acuma de un verme-ameninat !..

«In lturi fear crunt cu negru cer-degur;

^Tu spurcî umbra mea sacr cu-a ta hidoas ur!
In lturi, epelue!.. un arbor viu ca mine

«Xu cresce gigant falnic pentr un pitic ca tine!-.

Vlad epe se încrunt! in oarba luî turbare

Tresare, se repede, lovesce n trunchiul tare,

Dar, umilit, el cade i scap gîos pumnarul...

Cu-o frunz vetejit l-au plmuit stejarul!

Mirctîcî, 1674.
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LEGENDA LCRIMIOAREI

n raiu nicT o minune plcut nu lipsî,

A^zduhul lin, recoare, a crini amirosîa,

Cci albele potire în v^ecî tot înflorite

Scoteau din a lor si nuri arome nesfîrite.

Lumina er moale si 'ndemntoare opiî.

Nici noaptea urma dileî, nici (^iua urm nopii.
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Prin arbori cântau paserT, prin aer sburau îngerî,

i nu gsîau resunet in el a lumii plângerî

;

Cci scris er pe cerurî, pe frunze i pe unde :

«Nici umbr de durere aice nu ptrunde.»

Pe maluri verc^T, frumoase, de riurî limpedite

Staii sufletele blânde, îubinde, fericite,

Gustând în linitire cereasc veselie

Ce 'n fie care clip cuprinde-o vecînicie.

Dulce-adpost de pace, grdin 'ncânttoare...

Avea orî-ce minune, dar îî lipsîk o floare.

i eat c sosesce un oaspe de pe lume.

Un suflet alb i tîner pe-un nor de dulci parfume;

Ear sufletele toate îî es luî înainte,

Primindul cu zimbire, cu gingae cuvinte.
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i-Î dic : <In raiul nostru bine-aî sosit, copile!

«Curind plecaî din vîal Nu plângi a tale (^ile;

— îNu, cci am dat o clip de vYea trectoare

<Pe alta maî ferice i 'n veci neperitoare.»

—«i nu-î e dor acuma de lumea pminteasc?»
— 4 Nu, cci maî mult îmî place întinderea cereasc. »

—«Cum ? Nu lai nici o jale pe urma ta duîoas :»

— «Ah! las o mam scump, o mam drgstoas,
«i vecînic dup dînsa voiii plânge cu durere!»

picând, copilul plânge lipsit de mângere.

i lacrimile-î calde se schimb 'n Lcrimioare,

De-atuncî nu maî e lips în raiu de nicî o floare!
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cu ZA VOD
^^ MAiC 1873

\7eqlutu-te-am în pace suind scara mrireî

i 'n pace luând calea august-a neniurireî,

O ! scump amic, Domn mare, o ! nume qu splendoare

Sdit pe miriade de libere ogoare

!

O clip aprut-aî in plaiul vecînicief

i vecînice mari fapte lâsat-ai României,

Nlând din prsire antica-î demnitate

Prin magica Unire si sacra Libertate.
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Ca norul plin de man ce trece i revars

O ploae roditoare pe brazda care-î ars.

i, stând apoi de-o parte, in urma luî privesce

Cum brazda se deschide i câmpul înfloresce,

Aa i tu din ceruri aî dulcea mângaere

S vedî a eriî tale frumoas re'nviere,

Tu ce-aî sterpit cu sceptrul, unealt de rodire,

Din suflete i câmpuri semina de erbire.

Acum te odihnesce gustând eterna pace

In taina maîestoas a morii care tace.

Lsând o lume 'ntreag la Tine s gândeasc

a ta legend, Cuza! cu fal s'o rosteasc...

Sînt nume destinate, ca numele teu mare,

S stee neclintite pe-a timpuluî hotare

i vecinie s rspând o falnic lumin

Pe seculiT ce n umbr, trecând, li se închin

Rugiiioasa.
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CAXTICLL GIXTEI LATIXK

T ^ atina gint e regin

Intr'ale lumeî ginte mari';

Ea poart 'n frunte-o stea divin

Lucind prin timpii secularî.

Menirea eî tot înainte

Mre indreapt paii seT.

Ea merge 'n capul altor ginte

Versând lumin n urma eî.

Latina gint e vergin

Cu farmec dulce, rpitor;
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Strinu 'n cale-î se înclin

i pe genunchi cade cu dor.

Frumoas, vie, zimbitoare,

Sub cer senin, in aer cald,

Ea se mireaz 'n splendid soare,

Se scald 'n mare de smarald.

Latina gint are parte

De ale pmintuluî comori

i mult voios ea le împarte

Cu cele-lalte a eî surorî,

Dar e teribil 'n mânie

Când braul eî liberator

Lovete în cruda tiranie

i lupt pentru-al seu onor.

In ^iua cea de judecat

Când, fa 'n cer cu Domnul sfint,

Latina gint-a fi întrebat

Ce au fcut peacest pmînt.^

Ea va respunde sus i tare :

«Ol Doamne 'n lume cât am stat

«In ochii seî plini de-admirare

«Pe tine te-am representat !»

Mircescî-
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RPIREA BUCOVINEI

I

/'>eahleu ! btrin gigante al munilor Carpaî

Privesce peste norii în juru-i adunai

Ce sgomot, ce contraste pe laturile tale:

De-oparte veselie, de alta lung jale!

Austria, imperiu al crui vultur mare

Rotundul glob i sceptrul îî ine strinî n ghîare;

Austria ce vede foind la eî picîoare

Un roiu în neastîmper de mari i micî popoare,

i poart cu mândrie coroana cesarin

La care-însuî Carpaiî i Dunrea se nchinS
;

Austria ferice adi e în serbtoare I
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Armatele î deprinse a fi învingtoare

Desfur largî steaguri de falnic parad

Sub cerul Bucovinei ce geme, trist prad...

Soldaii 'n uniforme ferite de-orî ce pete

Se 'nir ca un codru de puscf, de baionete,

Atât de îngrijite cât par, lucind la soare,

Un arsenal simetric de arme-înc fecioare.

Vitejii poart 'n frunte crengi ver^î ce se îndoae

Ca lauri blândî de pace în lips de resboae.

Eî staii în linii drepte i armele present

La efî muîaî în aur, înfurai în lent

i gârbovii sub sarcini de fapte glorioase.

Aproape sburd 'n sgomot scadroane numeroase

De bravi Husarî, Centauri, iuî-fugtorî, mult sprintenî,

Cu aripi la copite i la picioare pinteni'.

Sleii pe caî de frunte i stând în ranguri drept,

Eî par în nerbdare s iee lumea 'n pept.

Maghiarul resucesce musteaa-î ctrnit,

Iar calu-î muc frîul sub buza luî strunit,

Avend unul cu altul o taTnic rudire

Prin dorul ce frmînt sclbatica lor fire.

Privindu-î, staî pe gândurî i 'ntrebî de 'nobileaz

Calul pe om, sau omul pe cal îl completeaz.
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La dreapta se vcd tunuri în rînd lucind de-oparte.

Deprinse-a svârli moartea în dumani de departe.

Aspectul lor e crâncen, grav, amenintor,

Cci moartea locuesce ascuns 'n sinul lor;

Iar gura-le e gata din pept s'arunce 'n vînt

O salv triumfal sau salv de mormînt.

."pi 'n laturi i'mprejurul puternicei armate

Se 'ndtas' o gloat oarb de tipurî variate ;

Nemî, Leî, Rusnaci i Ungurr, babelic mulime
Ptat, 'nduit de neagra Evreime.

Toi pleac a lor frunte pe când în catedral

Se 'nal Te-Deumul la sfera ideal.

Toî sînt în ateptare...

De-odat' un freamct sboar

De-alungul prin otime si 'n gloat se strcoar.

Un semn ! Comanda trece prin rangurile dese,

Tamburele resun i muzicile alese

Intoan -marî fanfare ce se unesc în sunet

Cua clopotelor svonurî, cu-a tunurilor tunet.

Electric scântee ptrunde lumea toat.

Un glas de miî de glasurî, un ura lung de gloat

Esprim 'n limbi diverse naive 'nlusiasmurî...

Delirul Evreimeî ajunge pân' li spasmurî

!

46001. — AUiSiUtJn. - l'oesii. II. 22
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Dar ce serbeaz ast-fel Austria cu fal r

Serbeaz'al unui eroii vr'o fapt i mortal,

Saii ^iua unui Cesar, sau noue, mari victorii

Ce-au coronat armata cu mari i noue glorii ?

Ceahleule, vecine cu-a cerului minuni,

Vechiu martur de-ale lumeî clipescî deertciuni 1

Respunde din nlime: De ce ast serbare

Deteapt în Suceava o. lung vetare,

Un plîns de-amrcîune, un gemet de morminte.

Un nou fior de moarte prin moartele-oseminte r

A clopotelor tonuri metalice, pompoase,

De ce trezesc în Putna resunete duioase?

De ce tresar stejarii c'un freamet de otire r

De ce Românul simte o crunt oerire?

De ce mreaa umbr'a luî tefan, sus pe munte.

Cu giulgiul seu de secolî s'acopere pe frunte:

«Austria serbeaz cu vîîf maiesloas

«A tristei Bucovme rpire dureroas

«Prin frauda infam 'a Turcului vîn(^arel..

«E jubileu de moarte, cci preul de trdare

«S'au numerat pe racla luî Ghica Domn, ucis!..

«i ast-(;Jr pe-acea crim un secol s'au închis.»
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Închis?... Xoî ii deschidem!... i adeverul sfint

Chemat, la glasul eriî se 'nal din mormint.

Fantasm sîngerând, la lume el apare

Se spue a luî Ghica român protestare

In (^iua mult nefast când trist umilit,

Moldova dea eî sor fu silnic deslipit;

S spue fr-de-legea acelui la Vizir,

Unealt de peire a Domnului martir.

Ce 'n setea luî de aur jertfit-au lcomiei

O scul din coroana antic-a României!

Victim neferice înaltelor trdri,

A^I este începutul a t^leî resbunrl,

O ! Ghica, nume sacru ce ast-^I reapari

Ca vecînic senten a gâ(^ilor barbari

!

Privesce-o! mare umbr, din boitele senine,

In ast (^i de doliu când mii de limbT strine,

Cretini legai cu Iuda în stranie unire.

Serbeaz a Bucovinei modern restignire
;

Privesce: Noi cu jale, supui acum tcerel,

Venim ca s-l aducem ofrandele durere!,

Venim s versm lacrimi ce inima le plânge

i Pe locul unde curs-au, o! Doamne, al teu sânge I
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Istoria înscrie tot ce-au ve(,lut ii vede.

Ea (^ice : Românie, în ceruri te încrede,

Ccî lacriniele calde de-un neam întreg versate

Rodesc jos Dreptul sacru i sus nalta Dreptate,

Decf, umbr maîestoas, te 'ntoarce spre hotare

'acum, dup un secol trecut, (,li cu glas tare:

<Tu, scump Bucovin, odrasl româneasc!

Tu, cuibul vitejieT, tu, fal strmoeasc!
Respunde'n faa lumef cu-a ta despreuire

Acelor ce aclam a ta nenorocire.

<Evreiî te insult l'a soarelui lumin
4 Ca pe un oîm ce-1 roade o lacom vermin
•Eî rîd de tine astdi cre^end c'a lor grmad
De-acum pe vecînicie te face a lor prad

;

<Dar nu te pot ajunge insultele profane

Când eti vlstarea, fiica cohortelor romane;

Când, falnic rezemat pe vechile mormînturT,

Pstrezi în al teu suflet anticele avînturî;

;Când fie-care arbor din codri-î fioroî

< Cuprinde o legend din timpii glorioi:

«Cnd fie-care stânc, i plaiu, i rîCi, i nume
«Atest c nu piere romana gint 'n lume!
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Prin aer câte odat se ved trecând in sbor

Lungî cârdurî de corbî negri cu svon croncnitor.

Flmân(^î, eî cad pe câmpurî, se cred stpânî pe ear,
Dar e destul s vad un uliii ca s pear.

Pe ceriurile-albastre adese-orî s'adun

Troene 'ntunecoase de negri nori ce tun.

Se pare c'au s verse potopul pe pmint,

Dar ca s-î risipeasct ce trebuer... un vint !

Veni-va <,liua sfinta când vintul mintuiref

Va duce corbî :^i nouri pe calea pribegireî,

i cerul eriî noastre îar fi-va neptat

i limpede ca ochiul de lacrim splat.

îar pân'atuncî, o 1 Doamne, dac-î permis s rida

De codrul vechiu i sacru prdalnica omid,
Huleasc Evreimea fanatic, duman,
Uitând Ierusalimul, uitând spada roman!
i marele imperiu aclame cu trufie

Un act care atrist pe 'ntreaga Românie '.

(Ordone umilirea simire! cretinesc!

Ca s complac urei i turbei Evreescî,

i fac s resune vzduhul de fanfare,

De clopote, de tunun, de crâncena serbare.
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Zadarnic ! acel sgomot cât de puternic fie

Nu 'mpedec pe bronzu î istoria s 'nscrie,

Pe lâng'a lumeî fapte infame, sau sublime,

O fraud^ o crim i doue mari victime

!
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H o D J A M U R A D PAA
VIZIRUL SULTAXULUÎ AHMED- ]604.

TTodja Murad, Vizirul Sultanului Ahmet,

Avea trei fii resboînicî vestii : Ghîun, Ild, Djennet,

Trei oîmî, trei leî, treT fulgerî. trei florî din toamna vîeiî,

Iubirea, mângerea i fala btrîneiî.

Când îî privîâ în pace la umbr adormiî,

Curgeau duioase lacrimi din ochii luî intiî

i 'n inima-î de tata, plpând, simitoare,

Ca 'n raiul luî Mohamed er dulce recoare
;
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Ear când, viteji, in focuri se aruncau tustrei,

Iî netezTa el barba dicând : Eî sînt aî meî

!

Mult timp Murad in lupte tocindu-,-;î îataganul,

Mrise, aperase întreg Aliotmanul,

i 'n Asia supus cldind movili de morî,

Luase titlul falnic de Spada 'Nalieî Pori.

Poporul îns, prada urgieî, ce-1 ve^luse

Spând gropî largi i dese pe care le umpluse

Cu sute, miî cadavre, toate-aezate 'n snopi,

Maî drept îl poreclise; Crunt sptor de gropi'...

Intr'unul din acele resboae sângeroase

In care moartea oarb cosea cu miî de coase,

Pe locul ce se 'ntinde în jur de Dîarbekir,

Alturea cu-o groap edea asprul Vizir.

In fa EniceriT, mult crâncen potae,

Pzîau o trist gloat de robî prini în btae,

Meniî s umple groapa cu trupurile lor

Sub apriga privire luî Hodja 'nvingtor.

Opt-^ecî de anî pe umeri si splendida-î armur
Plecau sub grea povar mreaa luî statur,

Dar ochiî seî în flacrî luceau i alergau

La fiii luî ce 'n zare pe dumani alungau,
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i rapide din zare venTau s s'odihneasc

Pe trista hecatomba din groapa vizireasc.

Calâiî, ro.'pî de sânge, la semnu-î se 'ndemnau,

Pe robii toî de-a rindiil ii descpainaii

i trupurile calde ce îmbetau omorul

Cdeau în groapa larg împinse cu piciorul

;

Iar Hodja, fr mil la strigt de aman,

Rostfa cu îîlas fanatic vtrseturî din Cor;m...

Eat' un Spahiu cilare ce trece 'n rpcgfune

C'un prunc culcat pe brae-î, frumos ca o minune!

Vizirul ii zresce si ntreab pe Spahiu:

Unde-aî gsit, Hassane, oJorul acest viii?»

i lassan plecat depune pe câmpul ud de sânge

Copilul, rod în floare, ce tremur i plânge,

Se 'nchin i respunde : «Gâsitu-1-am sub cort.

Lipit de al seii tat cretin, in lupt mort.»

X'izirul se încrunt; el strig; «A! muiere!

De erpî plini de otrav ai mil i durere?

Ucide-1...

— «Eu?» replic Spahiul revoltat,

Eli s ucid orfanul la sinul meu purtat?

L-am druit cu (Jile, i vrei s-mi întorc darul ?

«L-am srutat, 'acuma s 'nfig în el pumnarul ?

AlLih ! in care timpuri ajuns-am noî de viî,

Batriniî dac'ordona uciden de copii?
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«Allah, Allah ! cum poate o frunte maîestoas

«S 'ncuîbe-o cugetare atât de fioroas?

^Cum ?... barb-atât de alb i cuget însprit?

«Cum?., tu, Vizir! tu, hodje ! i ochiul teu orbit

«Nu vede 'n pruncul fraged un oaspe de iubire

«Sacrat prin inocen i prin nenorocire ?

«Blstem pe a ta gur! blstem pe gândul teii!

«Copil cine ucide îT perde neamul seu!»

Spahiul nobil salt pe cal i 'n câmo dispare.

Lsând în mini i inimi o rece 'nfiorare,

Ear micul înger cheam, oftând, cu jalnic glas,

Pe tata luî, sermanul ! departe-acum remas.

Vizirul stpânesce mânia luY ferbinte,

picând: «Nefericitul Hassan !... e scos din minte!;

Apoi ctr CTauiY cu nume de Caplanî:

'<Din VOI care voesce cincî-(,lecî de pungi de bani

«^Pe-acest pulu de npârc s vie s-1 omoare!*

Cîauiî respund : «Leul nu calc pe o floare!»

Vii-irul (jlice îar : tSolacî, Spahiî, Neferî,

«Voî tcî vuhanî de prad, voî aprigi Enicerî,

«Ve dau a mele haîne, ve dau a mea comoar,

«i sabia-mî i cortul i calul meu ce sboar,
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• De mi-î ucide-acuma pe-acest prunc de ghîaur...'

Toî stau în neclintire ca statuî împrejur.

Un singur, clu negru, cu buze sângerate,

Cu peptul gol, cu brae lungî, groase, încordate,

S'apropie în grab de bietul copila

;

Dar pruncul la el cat atât de drgSla

'atât de blând, drguul, clului zimbesce.

Cât negrul scap arma din mânS, se uîmesce

i fuge cu-oerire, nebun, rcnind: «Nu vrei

«Nicî haîne, nicî comoar !... maî bine s mor eu !

Atunci Vizirul, tigru turbat de a sa ur,

Scr^^nind din dinî selbatic, fcând clbucî la gur,

Se scoal în picioare teribil, nalt, seme.

i fulger armata c'un ochiu plin de dispre.

El strig: «O! nemernicî, o! trist seminie!

Arslanif luî Mohamed cu cânî au prins friei

Mieî cu pept de tauri i inim de mîeî,

<Lupî fr dmî în gingenî ! IMieî, mieî, mieî

!

' Un slab copil de lapte, un fir de earb cruda

Vc frânge 'n mân pala de sânge înc ud?..

sUîtaî c'aceast fear cu chip viclean i blând

«Menit-î ca s creasc precum un negru gând,

«Un gând de rsvrtire, un gând de resbunare ?...

<Amar de capul vostru când fear'a cresce mare!
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<0! sfînt Profet! fiî martur din lumile ceresci

«C singur eu, eu singur în (^ile btrînescî

Respect .i-T aper legea de limbile pizmae

;Sdrobind în oii pe erpe i pe ghîaur în fae!..»

El ^ice, SC repede 'apuca blasfemând

Cu mâna-î tremurând copilul tremurând

înfigea sale unghii în carnea luî de spum
i pe-ale grop marginî îl pleac i-1 zugrum!..

Grozav spectacol! Cerul se'ntunec de-un nor!..

Copilu 'n sînul moreî adoarme zimbitor

i sufletu-î se 'nal I'a cerului altare,

Ear Hodja fanaticul remâne 'n exaltare!...

Dar eat c pe câmpul de sânge aburind

Se ved trei caT în fug srind i târind

Tieî palide cadavre a trei vitejî de oaste

Strpuni de iatagane în pepturi i în coaste.

Eî vin din zarea ro nebuni, înspîmîntaî

De morii ce-î urmeaz prin tern resturnaî

'alture de groap eî se opresc... De-odat

Un rcnet se ridic, i 'n groapa blstemat

Mort cade cruntul Hodje, vizirul luî Ahmet.

Acele treî cadavre erau : Ghiun, Ild, Djennct

!

Mircescî, Ianuarie, 1S76.
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GARDA SARAIULUf

e'im Sultanul doarme pe patu î de plcerî

Avend un scut puternic de crânceni Enicerî

Ce staii veghîând la poarta saraiuluî de paz.

Sultanul doarme 'n pace i gânduî nicî viseaz

C însui Eniceriî jurat-au pe AUah

S dee prad moreî Viziri i Padiah!..

E cerul fr stele; întreg Stambulul tace.

Precum un mut gigantic, perdut în umbr zace

Temcnd s nu detepte Sabinul pân 'n (,li. .

Când leul odihnesce e bine-a nul trezi.
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Saraîul pe o culme se 'nal i apare

Ca o fantasm neagr ce d înfiorare.

Loca de feerie, minune-oriental,

Raîu luminat în sinu-î de-o raz infernal...

Gândirea spîmântat în laturi st de el,

Cci pe sub cer deasupra-î plutesce Azrael.

i îns prin tcere o trist cucuvae

Suspin 'n miezul nopei pe-a luî Selim odae,

i valurile negre de-a lungul în Bosfor

optesc un vaet jalnic i mult întristtor.

De-odat, pe când somnul i ochi i minte fur

A cureî poart sun de-o surd lovitur...

Pe loc toi Eniceriî de paz, deteptai,

Salt 'n picioare, gata de lupt, înarmai,

'Abdul-Aga, Nakibul, în kîosk deasupra porif

Se urc fr grij de întâlnirea morii.

El vede 'n piaa larg i vede n fund pe strad

De umbre înarmate o tainic grmad
Venind prin întuneric cu sgomot nduit...

Torent de resvrtire ce crete nesimit.

Eraii ortale dese de crunt-Enicerime

Pornite s restoarne Sultanul din nlime.

O nou lovitur maî tare 'n poart bate!..

Abdul-Aga se pleac spre umbreleadunate

i strig 'n pîa: «Cine? Cine 'n Stambul cuteaz

<S misce când Sultanul doarme 'Abdul vegheaz.'»
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-<Abdul! deschide poarta!» respunde-un glas din pîa
Tu tii c 'n ochif notri Selini e ters din vîa.

Sciî c ne-am prins cu toii prin aspru jurmint

*S-l facem de pe tronu-î s cad in mormînt!,..»

Abdul se oeresce, cci aii recunoscut

Un glas de frate'n glasul ce singur n'au tcut.

El (^ice: «Aa este! aa-î, frate Orcane!

Am resturnat cu toii a noastre mari cazane

'a lui Selim peire cu toiî ani jurat,

Dar eu cu jurmîntu-mî nu pot s fiu legat

Cât stail pândar aice cu peptul meii în poart,

- i cât credina sfint în mine nu e moart !

Selim e al meii dumani... i nu-î pe lumea'ntreag,

Nu-î ur maî de moarte ca ura ce me leag

De dînsul, în tot locul, cu dor de resbunare.

Cu dor de a-1 combate fi, în (^iua mare.

Selim, Zaliid kiafirul, Selim crunt, orb de minte,

Ucis-aii cu-a sa mân pe bunul meii printe

!

Selim trebue s moar!., i va muri!., jur eti!

5 Dar nu cât sînt de paz la cpetâîul seti...

' Abdul când e 'n picioare Ia postul de onor,

«Abdul uit mânia de fiii resbuntor,

'îCcî mârava trdare ce-ascunde-al eî obraz

In veci nu se încuîb în suflet de viteaz...

Selim e sacrul oaspe al consciineî mele,

«î-acum aceste brae sint doue santinele
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Menite s protege pe chiar dumanul meu.

>Aa scrie profetul, aa vrea Dumnet^eu!»

— «Ghiaurîv strig din umbr cu glasul rguit

Lambhar-Kale, kieham ce 'n poart aii lovit;

«Ghiaur fr credin, te lepejî tu de noî ?

• Selim i tu 'mpreun periveî amândoîl»

Abdul se 'nfurieaz : «In laturT, spurcat câne,

> Deprins a muca mâna care-î întinde pane I

«Lambhar-Kale! pe tine Sultanul te-au îubit,

Ca pe un fiu nemernic de sinu-î te-aii lipit,

«î-au dat avere, nume, putere i onoare,

Din cuibul teu de verme te-au scos la lume 'n soare

i tocmai tu ceri moartea Sultanului? A! fear,

«S nu-mî eî tu în cale, s numî caqlî tu sub ghîar!...

In laturi toi!... în laturî, departe deacest loc!

«Mohamed v'amenin cu sabie de foc!»

Mulimea ovind la glasu-î se uîtiiescc ..

Dar crâncenul kîehaîa în fruntea eî rcnesce:

«Pe zidurî, puî de tigri! avalma la saraiu !

«Murind, pe noî ne-ateapt huriile din raiii!'

i lupta se începe prin neagra 'ntunecime.

Ca demoni de urgie o parte din mulime
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S aca greu pe ziilurf, iar alta niaî aleas

In poarta mpcrteascâ s'arunc i se 'ndeasS,

i sub lovirî de grind s'abate poarta grea

Turtind un mare numer de lupttori sub ea.

In curte Enicerii ptrund ca nite leî!...

Dar eat 'n a lor cale Abdul cu toî aî seî,

i cel întâiu ce cade tiat în sbor, de-a latul,

E procletul kîehaîa, Lambhar-Kale, ingratul

!

Atunci o încletare de moarte s'au încins...

i când mreul soare pe ceruri s'au aprins

Voioasele luî raze roind au luminat

Saraiul dat în prad, Sultanul strangulat

'o clad, lâng poart, de Enicerî zcând,

Toî mori cu spada n mân saraiul aprând,

'alture cu dîniî culcaî, ucii pe prag,

Abdul i al seu frate îmbriai cu drag!..

Derviul de la Meca, Kl-Djem-Zaet-Mansur,

Primblând ochî cu durere pe mori, jur împrejur,

Spre cer a sale brae le-au ridicat (^iicând

:

Allah! pe lume omul, ca paserea trecând.

Nu las nicî o urm. ah fie sau fellah.

Tu singur etî puternic i mare. tu, Allah!

46001. — Alecsandri. — Potsiî. II. 23
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«Dar dac nu se perde în ochi-î fapta bun
«'asupra faptei rele dreptatea se resbun,

«Ah! fie n veci la dreapta-î acel care când jur
«Rostesce adeverul din inim prin ^ur.

«i sprijin cu viaa, cu bra apertor

«Sngeacul luî Mohamed i lege i onor.

«Iar cela care-î vinde credina, jurmîntul,

«Cenua-Î otrvit s'o sufle, sufle vîntul

«In latele pustiuri, în voîvura peireT,

«Cci Iuda vîn(^etorul e hula omenireîl»

Apoi btrînul gârbov ce jalnic lcrimeaz

Alture cu mortul Abdul îngenuncheaz

i ochii luî închide, i trist, în tremurare,

Pe palida luî frunte depune-o srutare !
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NOAPTEA ALBA

"T^oaptea-î alb, luminoas,

Ceru-i bolt de opal.

Toat zarea-î scânteîoas,

Tot izvoru-î de cristal,

Cci' pe lume-acum domin
Spaîma vechilor stejarî,

Sora moreî cea mezin,
Iarna cu-orizonurî marf.



356 XOAPTEA ALB

Ast-fel gerul e de tare

Cât înghea 'n orî ce lor

i a guriî resuflare

i cenua de sub foc.

El lipesce ochT cu gene,

Pe drume îl face orb,

i în cuîburî, chîar sub pene,

Crap ouele de corb.

Câmpul lung si lat albesce

Ca un strat de mrgrint.

Alba lun sus lucesce

Ca icoan de argint,

i apare nemicat
In abis nemrginit

Ca pe marea îngheat

Un vas mare troenit.

Miezul nopeî!.. totul tace!

Lumea pare un mormînt,

Unde mort i rece zace

Leul marelui pmînt,

i sub bolta cea senin

Miî de stele cu foc viu

Vars'o jalnic lumin

Pe gigantul seu secriii!..
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Es pe cmp... Sub pa^î resun

Câmpul sec i îngheat.

Un per mare st drept lun
Cu corbi negri încrcat.

Totu-î mort!.. Sunat-au oare

Pe al cerului cadran

Ora stingere! de soare

In al moreî ocean?

Numai eu s fiu pe lume

Remas singur tritor,

Ca 'n pustiuri fr num.e

Un nemernic cltor

?

Dar ce vSd ? ce se strecoar

Colo 'n zare când i când ?

E o sanie uoar
Prin lumin lunecând.

Sniua e durat

Dintr'un lemn uor de plop

i se duce înhmat
Cu un iepure ce-î chiop.

Iar într'însa cine este r

Om s fie sau un cîot?

E vestitul din poveste

Statu-palmS-barba-cot 1
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Iepuraii 'n tref picioare

Salt, fuge uurel,

Pe zpada lucitoare

Spând urme dup el,

Pe când barba argintie

A uncheului strbun

Se târe pe cmpie

Ca o coad de pun.

Unde pleac, unde sboar r .

Eat-1 vine spre iret

i pe deal mi se coboar

Ca un bulgr de omet.

El in lunc'acum ptrunde

S descopere cu drag

Primvara ce s'ascunde

In luntrul unui fag.

Iepuraul se repede

Naintând din salt in salt

Pan' ce-ajunge, pan' ce vede

In desime fagul nalt;

Ear uncheul cu-o brdi
Bate 'n trunchiul suntor

;

— «Unde est! tu copilit ?v —
El întreab, plin de dor.
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Lunca ntreag se resuna!

Din copacî, din vguni
Miî de veveriî ia lun
Es, alearg pe alunî,

i din fagul nalt i falnic,

Vechîu al lunciî imperat,

Ese-un glas plpând i jalnic

Care blând a cuvîntat :

— «Cine vine? Cine bate

s; La locau-mî friguros?

Eti tu Prier al meu frate?

«Eti iubitul Fet-frumos !»

—
• «Eu sînt, dulce primvar,
« Statu-palmâ — barba-cot.

« Din locaul teu afar

« Am venit ca s te scot.

— «i ce vrei s faci cu mine

« Ce gând aî? Ce dor lumesc?»

— «Vreu în dragoste cu tine

(. S me dau, s 'ntineresc!»

Abîa (^ice i de odat
Glasul fetei a muit,

Iar in lunca deteptat

Hohot lung a clocotit.



360 NOAPTEA ALB

i

i vrjitul fag întinde

Un bra lung. cuprins de ger.

Pe unche de barb-1 prinde

i-1 ridic pe sub cer.

Statu-palm ip, sbear,

El se sbucTum turbat,

Dar din earn pân n var

Sus remâne spânzurat.

Vîntul bate!., colo 'n aer

Statu-palm cltinat

Umple lunca de-un lung vaer,

De-un lung vaer necurmat
;

i drumeu-î face cruce,

Cci se crede urmrit

De-ale codrilor nluce

Prin vzduhul oelit.

Mircescî, Decembrie 187
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VÎNTUL DE LA MIAZA-ZI

\7'întul de la mîaz-zi

Cu zpad se hrnesce.

Intr'o noapte si 'ntr'o (,li

El pe dealuri o topesce,

i când sufl i când trece

Peste gheaa ce se moae,

Earna trist, earna rece

Vars lacrimî, lungT iroae.
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El plecat-aii dintr'un loc

Unde earba, când resare,

Sub o ari de foc

Se usuc i dispare,

Si pe unde ard în soare

Lungi pustiuri nsipite,

i se ved, rtcitoare

Caravane ostenite.

Vîntul iute, vîntul cald

AripYoara-î rcoresce

In mri late de smarald

Pe al cror val plutesce,

i cu gura-î însetat

Vine-aice de înghite

Mana erniî aezat
Pe câmpiile albite.

El tot sufl ne'ncetat

Pân' ce vede 'n rsrire

Pe pmîntul desgheat

Colul erbiî viu, subire
;

Apoi merge de desface

Cu-o suflare maî ginga
Muguraii unde zace

Frunza verde drgla.
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Bun sosit, iubite vînt!..

Animai de-o nou vîaa

Gândceiî din pmînt
La lumin es in fa,
i praele umflate,

Mici torente spumegoase,

De pe culme, de prin sate

Curg în vileaburoase
;

i pe câmpul inc ud.

i pe crengile pdurii

Se încearc un prelud

De concerte-ale naturiT,

i prin aerul cu soare

Trece-o vie prevestire

De sosirea de cucoare

i dea mTeilor sosire.

îns vîntul recorit

Din sbor, eat se opresce

;

Ca drumeul ostenit

El acum se odihnesce,

i, rî^end, privesce 'n zare

Earna goal, earna slut

Cum se duce 'n fuga mare,

i se fare nevc(^ut.
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Dar cum st pe a lunciî prag

Eat' aude-un glas de jale

Care ese dintr'un fag

Nalt, cu brae colosale
;

i deasupra-T inc' aude

Plâns amar de desperare.

Gemete, blestemurî crude

Care dau înfiorare.

Glasul blând i rugtor

)ice: «Doamnei Cine oire.

«Ce viteaz îndurtor

«M'a scp din închisoare r

«Ah ! din fagul meu afar

«Celui ce mî-a da scpare

«Eu, frumoasa primvar,

«I-a plti cu-o srutare».

V'intul iute se scula...

Peste fag cu fruntea lat

El începe a sufla,

A sufl ca nicî odat.

In curend a luî suflare

Coaja fagului despic,

i la ochiî luî apare

Un luceafer de fetic.
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Mândr, alb, scump odor,

Cu /Jmbireatrgetoare,

i duîoasâ ca un dor

De simire iubitoare.

La plcuta sa ivire

Es albinele cu miere

i sub veseia î ochire

Lumea salt "n re'nviere.

Ea remâne in extaz

La a soarelui lumin.

Pe 'nfloritul eî obraz

Luce-o rou brilîantin;î,

i pe frunte-î se îndoac

O ghirland înverc^itâ,

i pe gur-î se desfoae

Dulce roz 'mbobocit.

Cum o vede, fericit,

Vintul braeleî deschide.

i pe sinul seu uimit

Copilita vesel rida;

Când de-odat sus în aer

Pintre frunza ce-1 ascun ie

Se aude îar un vaer

Care sufîetul ptrunde.
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Cine ip'aa de tot :

Cine sus, in arbor, geme r

E sermanul Barba-cot

Spânzurat de mult vreme !

Searbed, eapen, sloiu de ghea,
De-ast earn 'n prsire,

Ah I de-abîa maî are via,

De-abîa umbr de simire!..

Primvara face-un semn....

Pe loc vîntul se ridic

i Tal fetei viu îndemn

Peste fag el sufl, pic.

Eat'o crea^ng spre copil

C se pleac i se 'ntinde.

Pe moneagul trist, cu mil,

De pe creang ea-1 desprinde.

Statu-palm a scpat

!

De sub tufe chiar îndat

Iepuraul chioptat

Eind iute, lui s'arat

;

*

Ear uncheul cu ruine

pice 'n limba btrîneasc :

«Cine-a fi nebun ca mine,

«Tot ca mine s peasc!»
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i pe iepure srind

El se duce 'n deprtare,

Dar suspin tot gândind

La frumoasa fatmare.

i a vîntuluî mireas,

Lunecând pe earba verde,

Cual eî mire 'n lunca deas
Ca un vis frumos se perde 1

-Mircesci, Mart. 1876.
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GHIOAGA LUI BRIAR

f n mijlocul câmpiei întins ce se perde

Sub zarea albstrie cu-a eî comoar verde,

Culcat pe spate ede voinicul bivolar,

Briar, ce n'are 'n lume decât un gros stejar,

Un bun i scump tovar de lupte crâncenite,

Cioplit în chip de ghToag cu flii oelite.

Alesu-l-aii el singur în codrul îndesat,

Jupitu-1-au de coaj, prin foc el laii uscat

;

Apoi, eind în vale cu ghioaga subsuoar,

Acum se simte vesel c are-o sorioar.
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tiu bivolii de dinsa i n laturî se feresc

i cât stau la pune cu ochiul o pândesc,

Cci dara n de()rlare se resleesc de turma

Cumplita ghioai^'^ sboar virtej pe a lor urm;i

i bivolii selbaticî, nebuni de groaza eî,

Revin la cârd in fug supui ca nijte niief.

tiii lupir, hoi de noapte ce es la \'intoarc,

Când cerul se ascunde in neagra nvelitoare,

l n poalele pduriî, sub crânguri tupilaî,

Privesc duios la bivoli ce 'n earb stau culcai,

Dar nu 'ndrasnesc s eas din umbr maî de vale,

Ccî ghioaga pzitoare le st în ochi i 'n cale.

tiii înc i Ttariî din Crîm i din Bugeac

De groaznica-î lovire de moarte, fr leac.

O tiu de când o ceat pgân, rtcit,
Scpat-au peste Nistru amar jumtit,
'acuin, în tremur, (,lice nprasnicul Ttar:

«Allah s te fereasc de ghioaga lui Briar!»

Briar cu-a sale brae .sub capul luî crucite.

Cu pletele î mioase in earb încâlcite,

Privesce pe de-asupra-î cum trec necontenit

Xorî lungi i vulturî ageri în sbor neobosit,

i mintea luî furat de-a ceruluî micare

\ Se perde 'n aiurire plutind sub bolta mare,

jOoof. — AlfCsiiHtiri. — Poisii. II. 2-1
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Se duce prin lumin sltând din nor în nor,

Se prinde de aripa ce sboar maî uor,

Ear noaptea rtcesce afund din stele 'n stele

Ctând s-î va(,l visul cu ochii printre ele.

Ce vis ?..

El ce trise ca oimul isolat,

Din revrsatul vîeii' pe lume 'nstrinat,

Crescut în înfrire cu earba i cu vîntul,

Avend de templu cerul i de culcu pâmîniul;

El, oaspele cmpieî, nscut pe al eî sin,

Scldat în foc de soare i 'n limpede senin,

Ce nu ve^use înc nici sate, nici orae.

Nici florile- omenire! cu chipuri drglae;
El care (^iua 'ntreag se 'ngân cu un paiu,

i 'n cântecul de paseri surprinde-un dulce graiu,

Ce vis frmânt gându-î, ce taîn spune-ades

i stelelor din ceruri i florilor din es?

III

Trei (^ile sînt acuma de când pe-o sear lin

Veqlut-aii o minune sburând pe sub lumin,

O fat alungat de-un bivol cu ochi cruni.

Era Domnia, fiîca luî Drago de la munî,

Scpat din robia Ttarilor, clare

Pe-un zmeu care la goan preche nu maî are.
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I''ugia de groaz calul i îute 'ii canip sria.

Dar bivolul selbatic de-nproape-1 urmrîa,

Rgând, mi.când diii coarne, plecânduî fruntea larg.

Cercând pe cal din fug s 1 prind i s-1 sparg.

Rriar z.ri copila!.. Viu fulger se i.sbi

Svîrlind in bivol ghioaga menit de-a-l sdrobi,

Se puse drept in calc-î, se prinse de-a luî coarne

i-Î frânse coarda 'n lupt, sucind-o s-1 restoarne,

Ear bivolul reniase pe earb neclintir...

Atunci copila dulce î-au (^is cu glas uimit:

«Volnice! s ai parte in via de iubire I>

'au disprut din ochi-î lsându-î o zimbire.

Briar din acea clip trezit, transfigurat,

E dus cu mintea 'n visul ce-î pare c'aîi visat,

Luptând cu gândurî nouO, cu sim de lung jale

i cu mirarea vie a gândurilor sale.

Vedut-ail, ne-vec^ut-au minunea ce-au vedut ?..

In inima luî zace un dor nepriceput

i cât e cjiua lung i cât e noaptea lat

Nu poate-a-i rupe dorul si gândul de la fat.
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Ades el poart ochiî pe veteda câmpie

i-î pare mult maî larg prendu-î maî pustie,

Cci {jiua nu maî vine voios a o 'nflori.

EI sufere de-o tain i-î place-a suferi.

Grind în faptul qlileî cu earba, cu izvorul,

i seara cu amurgul, cu vîntul, cu mohorul,

Cu vulturiî, cu oimif ce vin de peste plaiu...

Ah ! unde-î cea minune sosit de la raiu

Ce n inim-î versat-aii o mult ferbinte rou
i l-aîî fcut s treac din via 'n vîa nou:
Dar earba îî respunde pe câmp înglbenind,

Izvorul viu .i rece prin earb erpuind.

i vulturul sub cerurî 'nlându-se n rotire

i vîntul, val de aer, trecând în vîjiire.

Toî sînt în nepsare, toî iute-1 prsesc,

Chiar bivoliî dumesnicî de el se resleesc.

i numaî, numai ghioaga din tufele uscate

Se pare c-1 jlesce duios ca pe un frate...

Amar de cine n lume n'aude nici un glas,

Xicî vede împrejuru-î mcar urm de pas

!

Briar în neastîmper, atras de-a nopeî oapte,

Pesce pe câmpie ca un nluc de nopte
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Privind pe sus... De-odat prin stele când i când

O palid lumin apare lunecând.

El st în neclintire!.. Lumina cea uoar
Sub form de copil cereasc se coboar

i vine de se pune zimbind in cilea luî,

Apoî încet purcede dea lungul câmpuhu.

Ahl... eaî!».. strig sermanul i braele întinde;

Dar flacra maî vie la glasu-î se aprinde,

i sborul îî repede în aer strlucind.

Briar alearg, trece prin umbr rtcind,

încalec pe-un bivol ce 'n cale întâlnesce.

Ii pune ghioaga n olduri i pleac vulturesce.

Atunci de dup dealuri Craiu-noul, resrind,

Vc(,iu o fear neagr pe câmpuri tropotind

Urmat-ameninat de lupî flmânzi o sut,

'un om pe ea clare, cu mintea luî perdut.

Cu pletele-î sburlite, cu ochiî înfocaî.

Cu manile întinse spre codrii' deprtaî,

Rcnind, umplând cmpia de-o lung vetare,

Unindu-î glasul jalnic cu-a lupilor udare...

i om, i lupî i bivol, vîrtej misterios,

Cu sgomot disprur în fundu 'ntunecos!

V(

Din noaptea cea fatal Briar j:e-a Iui câmpie

N'au maî prui... De dînsul nimic nu se maî tie.
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Dar peste apte codri, de-asupra iincT ripî

Se vedc-un stol de vulturi ce niic din aripT,

i peste ripa larg, adînc, 'ngrozitoarc.

In care nu petrunde în veci voiosul soare,

Din mal în mal se 'ntinde o punte de stejar..

Spun taînic vîntoriî ca î' ghioaga luî Briar.
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MURAD GÂZI SULTANUL I RECRI MUSTAFA

1639

(dedicat D-i.uî A. Papadopulo-Galimach)

I

ALAIUL LUI MURAI»

£^ soare splendid, sgomot de \ie serbtoare,

E Bairamul vesel, Stainbulul e n picîoarc.

Dar ce lucesce colo pe stradele adânci ?

Allah! Allah ! de-odat Stambulul cade 'n brânci

In laturi toî, în umbra, cu faa la pmint !

Nici un Ghîaur pe slrade, nici un suspin in vir.t,

Osmani, eat alaiul Sultanului Murad !

Murad, lacul de mîere ;i marea fr vad
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De trlorie, ^iciin, putere, strluciri,

Stîlp falnic i coroan întregii omeniri,

Pogoritor ferice din sinul luî lafet.

i care, fiind umbra cerescului' Profet,

Nu are nicî nu poate avea seamn pe lume.

Decî calea-î, spada-î, faa-i i gloriosu-î nume

Sub rou parfumat de florî de iasomie

De-acum i pân 'n fundul Halretului s-i fie

!

El vine ca pstorul încunjurat de turm,

Avend pe lâng dînsul pe Bostangii, i 'n urm,
Frunioî, inui în frîe, opt harmsarî de fal,

Podoabe nestimate de pomp-oriental,

Purtând smaraldi în frunte cât oul de condor,

Scoend din pept fanfare de glas nechezetor.

Murad îî preuesce cât eara de Misir

'ar vrea din fie-care s fac un Vizir,

Gsind c în mândrie pe oamenî sciu s 'ntreac. .

Eî nu cobor nicî ochii i nicî genunchiî pleac!

Cum dar li se cuvine, au pas maî înainte

i decât BeirUrbeii, apstori de ginte,

i decât Capudanu i decât Seraskerii

Ce duc în foc Spahiii^ Topciii, Enghicerti,

i care 'n timpî de lupte c'un semn. dintr'un cuvint,

întind aripa morii pe mare i pmînt

;
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Tigri ce ar rupe 'n ghîare tot neamul cretinesc,

Dac'ar putea resbate pnn peptul românesc!

Acetiî, pe caî agerf, mre vin împreun,

Avend tabulhanale, tiion cu semi-lun.

i tufuri de parad cu treî co(;li lungr de ca!,

însemne de mrire i fast oriental

Iar prin alaîul falnic, torent de Bef, de Paî,

i de Imani fanaticî i de kizlari pizmai.

Clri pe caf de frunte ce salt n loc i trap

La glas de ^cizî negri ce-î netezesc pe sap:

In mijlocul aceleî feerice splendoare

De haine aurite, de arme lucitoare.

Hangere n petre scumpe, baltage, iatagane,

Sangîacurî, uanele, enicercscî cazane,

(Tot ce-î setos de sânge i vesel de parad),

Apar in maîestate de-asupra de grmad,
Vizirul i Muftiul, topuzul i Coranul,

Coloane c.ire sprijin intreg Aliotmanul.

Sultanul cu surgucîul luf Soliman in frunte

Ce arde ca panaul de fiacrî pe un munte,

întunec vederea precum un soare viu

Plutind in strlucire pe-un fluviu argintiu.

In umbra luî se mic alaîul in desime,

Alaiu ce se termin in crâncen otime.
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i Bosforul resunâ de-o lung detunare

Dar unde oare nieroe Murad cu oastea-î marer

Se duce el s sting pe T^eî, saG merge-acum

Pe Abaza hainul s-1 ard 'n Erzirumr

De pe copacul lunieî vrea ronda s'o culeag ?

Vrea sub clcâîu s plece pe omenirea 'ntreag

Murad Gâzi Sultanul se duce 'n Ok-Maîdan

SX 'nving 'n arc.ie pe Ild-Tozc-^paran.

De nu, s-1 împneze cu o sgeat n pept,

CcT ochiul luî e inte. i cugetu-î e drept

!

Decî toî Otmani'n cale-î, ptrunî de un lung fior.

Simesc un sbor de fulger trecând pe capul lor

i toî se dau în laturi de razele î de foc,

L'a luî deertciune lsând deertul loc !

II

lilXKI MUSTAFA

Un singur, numai unul din gloata umilii

Remâne n nepsare pe strada pustiit,

Culcat în crna cald, gonind cu-a luî privire

In spaiul de lumin un vis de aîurire.
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El pare c n'ai:de nici sgomot de alaiu,

Nicî vede gloriosul Luceafr din Saraiu,

Nici vrea de el s scie!..

Fatal cutezare!..

El cânt 'apoî rîde ijsi c^ice n gura mare!

cMurad Gâzi e sprinten ca oîniul Bogdnesc l

«Piciorul luî întrece fugarul arpesc!

tMurad Gâzi e meter!... sub mâna luî uoar
«Djeridul pere 'n aer i capu 'n aer sboar!

«Murad Gazi-i puternic! El a necat Bagdadul

«In sînge, i pretinde c'a inundat chîar Iadul

«Cu treî sute de sute de suflete Persane

«Gonite 'n ceea lume prin sSbiî corasane !

«Murad Gâzi nu 'ncape in vastul orizon,

*Dar e legat de sceptru-î si pironit pe tron,

«Dar sceptru-î in omorurî ca secerea se 'ndoae,

'iDar mâna luî turbat in sâuge-ades se moac,

«Dar tronu-î nalt arunc o umbr neagr, lung,

«In care noaptea oarb cu crima se alung!

«Murad Gazi-Î Sntanul ce ride de Allah!..»

Se 'nlunec pe fruiite-T cumplitul l'adiah,

Ptruns cu oerire de asprele cuvinte.-

El strig: «Care-î, cine-î acest lipsit de minte r>

Un glas de miî de glasurî respunde : «E hagiul 1

«E mustafa poetul, e Mustafa deliul'. ^
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— «Minciuni!..» replic onul, sculndu-se cu'ncetul,

«Mincîunî! eu sînt Sultanul! maî mult, eu sint Profetul

«Maî mult i maî mult înc, sînt Becri Mustafa !

»

— « Beiv fâr-de-lege ! * rcnete-un Ulema.

— Beiv în legea noastr ! beiv» ?.. strig Sultanul.

«Au îndrznit cu vinul s spurce Eicuranitl ?..

'

i calul ÎI rpede, hangerul lute-f scoate.

Dar Mustafa, zimbindu-î, se razem pe coate,

Privesce drept în ochii Sultanului i (^ice:

— «Murad; din noî doî, spune, care-i maî beat aice

*Eii ce plutesc în pace pe-un lac de veselie

«Sau tu ce ferbî în clocot de aprig manie .^»

Apoî drept în picioare i cu Sultanul fa

:

. In ast lume larg, în ast scurt vîa,

«Tu, fiii a luî Mohained, fanatic i hain,

<- Decât aî versa sânge mai bine aî bea vin,

*Ccî mult e mult maî crud beia de omor

• Ce face dintr'uu Cain un frate-ucigtor

« Decât acea beie ce rîde i resare

«Din cupa desmierdat de-a buze-î srutare.

* Crunt beutor de ap!., tot sângele versat

*Gâlge i se ncheag în peptu-î însetat,

«Scoend blstemurî aspre în contra uriî tale

<Ce sufletu-î împinge la muncile 'nfernale;

«Iar vinul, dulce oaspe i vesel cânttor,

4 Deteapt 'n inimî vîa, junie, blând amor
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«i ne promite raiul pe lumea viitoare,

«Iluminat ferbinte de al beieî soare,

«Frumosul raîu în care voioasa Auror
«Ca vinul tîncr înc rozatic se color,

4 i când apune diua, cerescul eî senin

«Reflect cu splendoare al vinului rubin...

«Suit in culmea lumeî i orb in gândul teu

Te crec^î acum aproape de insuî Dumne{,1eu

i nu ve(jî tu, sermane, c fruntea-î e vecin

De trsnete, de nourî, de palma cea divin?

«Tu pori în ochi-i noaptea i'n sin un negru erpe,

«i inima-î e stearp i gândurile sterpe,

•Iar eu, cel fr-de-lege, me nchin la cupa plin

'i port luminau ochi-mî i 'n inim lumin!..

«Acum trecî înainte pe argul teu clare,

• Murad, nu etf de mine!.. Destul lumea-î de mare

'Pentr'un beiv cu minte 'un Padiah nebun !..i.

Au (^is... Neferiî aprigî pe sbii mâna pun

Scârnind din dinf. El îns, în pace, neuîmit.

Se culc îar la locu-î 'adoarme linitit...

Allah ! ce-ar' s fie: ..

Sultanul de odat
Face un semn, i trece cu mintea frmântat!
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III

NOAPTEA BAIRAMULUI

E noaptea 'ncântloare! pe-a cerului câmpie,

Grdin pudruit de-o pulbere-argintie,

încet i lin p;esce a stelelor regin

Cu-o dulce-atrgtoare zimbire de lumin.

Ea poart împrejuru-î un vel de norî, prin care

Din când în când resbate i ca prin vis apare

Poetica frumse a chipul virginal,

Ca splendid Sultan din raiii oriental,

întregul cer, comoar de cuiburi lucitoare,

î'eeric locuite cu zine iubitoare,
*

Privesce din nlime, tcut admirator,

Minunea lumeî noastre, f.mtasticul Bosfor.

In Asi.i 'Eiiropa, pe ver(^ile lor malurî,

Ard miî de miî de lampe versând vpî în valuri.

i prin a nopii umbr scoend fantasme sute

De arbori i de turnuri ab;a întrevcc^ute.

Orî-ce zidiri pe Bosfor, saraiu. cemeâ, creamie,

S'acoper cu ghirlande de flacr-albstrie,
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i flota ce resun de salve tuntoare

Plutesce sub catargurf de foc scnteitoare.

i su^, pe tninera'e, lucesc rotunde salbe...

Se par cdcnd din ceruri cununî de stele alhe.

Pe Bosfor lungf caice de-o form sprintioar

Se 'ntrec cu Elcovaniî ce'n faa apeî sboar,

Ear altele, mai multe, cu-o lene-;â mi.-pcare.

Sub ziduri de haremurî plulind în legnare,

l'rin sunet de tambur ^i glasurî de manele.

Cadinele frumoase le cheam Ia zebrtle.

Câi ochî aprinzi de doruri sclipesc in KulleUi,

In Scutari, Galata, Be\'-koz .•;;i Kandilli 1

i câte inimi june de gingae verbine

Se bat în sinurî albe, se umfl de suspine!

Regine-ale omenireî! comori de fericire

Câ(,lute in robie, lsate 'n prsire!

Ah ! cine se gândesce la ele când Islamul

Serbreî Musulmane deschide Bairamul

i când Murad Gaziul permite veseliei

Se urle aruncat în braele orgiei?

Resun ambele maluri de cântice voîoase

In strade, 'n cafenele. în pîei mult sgomotoase,

'acun\ Stambulul rîde, i bea, .i clocotesce

De-un chet ce pan n c^iu crescând se prelungesce

Dar cheful cel maî mare îl gust pe sofa

Doî gemeni «de beie, Murad i Mustafa.
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Sub bolta ciselat cu fine arabescuri

A unui kîosk de var vpsit cu dalbe frcscurT,

Ce vesel îi deschide feretile pe mare,

Lsând s-1 rcoreasc bosforica suflare
;

In dulcea atmosfer de plante aromate

Ce ard în culete prin coluri aninate

Unind cu-a narghilelei narcotice parfumurT,

Esena 'mbettoare ascuns 'n a lor fumuri
;

Pe splendide covoare, molatice, persane,

Pe perne de matas cusute de Sultane,

ed fa 'n fa, singurî, Sultan Murad Gaziul.

Sultanul prea puternic, i Mustafa Becriul.

Alture cu dînii' pe jos sînt aezate

Tablale marî de aur cu fructe încrcate

i cupe 'n petre scumpe i largî cristaUirî, pline

De vinuri i de vutce topaze i rubine.

Stpânul i cu robul pe coate rzemaî,

Sub valuri de lumin sînt vesel inundai

Prin patru globurî albe ce n bolt-s ardetoare

Ca patru marî fragmente c(,iute chiar din soare.

Sultanul rîde 'n hohot ; la rîsul luî ce sbear

Respund din sinul nopii un urlet lung de fear

i râcneto de oamenî ce strig: «Evallah!

«Anî muli s veseleasc sublimul Padiah!»

Ccî sub feretî, in curte, doî tigri din Atlas

Respând înfiorare cu aprigul lor glas,
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i dincolo de curte, pe valuri legnate,

Se ndeas o mulime de barce adunate.

Sar crede c poporul din umbr-acum asist

S afle cât de mare deosebir'exist

Intr'un Sultan ce ride 'un tigru cu rânjire,

Când om i fear 'n inimi n'au nici o osebire.

IV

B F. 1 I -^

— '$ciî tu, Becri, — intreab Sultanul — sciT tu bine

Ce gând mc face-a ride privind acum la tine?

Mc mir prin ce minune eu te-am lsat cu via.
Când tu în a mea cale m'aî insultat în fa?
(^um sabia-mî tioas, cu capul teCi vecin,

Xu l-au fcut s salte sburând din rdcin?»
Becri respunde :

— ' Cerul i-au alinat mânia.

Ca s cunoscî prin mine norocul i beia.

S afîi c'adeverul, rtcitor pe lume,

Plutesce 'n ochii notri pe-a xinului" dulci spume.

•S'acum aa de tare îT place beutura.

Cât vinul tot din lume de-abîa î-ar umplea gura

46001. — AUcsandri. — Potsii. II. "..^
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«i'n vastul teu imperiu cuprins de admirare

< Xu-î ast(^î ca Sultanul beiv aa de mare!»

— «S bem dar cât ne cere dorina ne'mpcat»
Replic Padiahul, i gura î însetat

Deart'o cup larga de vin ferbinttor.

Apoî cu drag privind-o, suspin: «Scump isvor

-'De visurî aurite i mult încânttoare!

«O vin, comoar dulce! o! sânge stors din soare!

' Ce oarb minte-avut-am când team despreuit

«i de-ale tale daruri plcute mam lipsit!

« Lumin contopit în rodul de la vie,

«Tu prin a ta putere, tu prin a ta magie

«Me pori uor, ferice, în lumi necunoscute

«De tinere iluzii, de visurî necrecjute.

«Ah! eat raîul vesel în ochi-mî se deschide!

«Ved gingaa hurie ce tainic îmî suride,

«Ved rîurî lungi de aur cu punî de curcubeî,

«Ved îngeri fr aripi clcând uor pe eî,

«Ved însui pe Profetul cetind coranul eii,

«Ved tronul de lumin, ved chiar pe Duinne(^eu,

«Allah !...;»

— <i.Eîuvallahh adaoge Becri.

'.Vedî multe!. ..dar maî multe tu al descoperi

«De n'aî fi prin beie orbit atât de bine

«Cât nu maî vedî tablaoa cu vinuri lâng tine!

«Privesce-aceste cupe lsate în uîtare...

«Din toat cupa plin se 'nal o mustrare.
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S bem, Murad, in carab s le ^olim pe toate...

Beivul cu mustrarea a se mpca nu poate!»

--«S bem!» strig Sultanul cu glasul rguit,

Cu fruntea în sudoare, cu peptul desvelit.

S bem pân la moartei .. cci moartea chiar de ghea
Prin farmecul beieT devine-o nou via.»

El dice i apuc trei" cupe aurite,

In gurî le deart i lacom le inghite;

Ear mintea luî furat pe-aripa veseliei

începe a se 'ntoarce prin cercul nebuniei,

^i inima-î se bate maî râpede în pept.

De-odat el se scoal iute 'n picîoare drept

Si strig: «Cine spune, cine 'ndrznesce-a dice

C'n lumea 'mperteasc e altul mar ferice^

-Maî mare, maî puternic, maî falnic decât eia?

Ce vis e de-o mesur cu 'naltul vis al meu r...

O ! de-a inea pmîntul întreg în ast mân
Tot nu mî-ar prea plin !... 'ambiia stpân
Pe sufletu-mî ce arde ca un vulcan în foc,

Mîarat'acum în mân deserturi marî de loc,

Deerturî nesioase în care-ar încpea

Fotimea sideral cu lumile din ea!..

Srii OtmanT!.. la lupt!., luai în mâni hangerul

S facem robî pmîntul i soarele i cerul!..
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Srii!., cu mine fa s tremure Allah !

«Eu sînt de acu 'nainte cerescul Padiah!>

Murad în exaltare, nebun, spîmânttor,

Cu sabia golit alearg pe covor

Clcând, fr s scie, pe cupele de aur,

Scoend din pept un rget grozav i lung de taur

La care sub fereastr respund tigrii srind ..

Ear Mustafa Becriul, la cupe trist privind.

Cu glasul plin de lacrimi, ofteaz: «Ce orbire!

«Visând mriri deerte, tu calcî pe fericire,

«Murad!.. o pictur reflet 'n sinul eî

-' Tot cerul plin de stele pe care tu îl vreî.

Decât s'alungT zadarul, de-aî vrea a m'ascult,

'<Aî soarbe pictura i lumea-ar fi a ta !»

Sultanul se opresce i cade ameit

Pe un divan de perne ; apoî cu glas uîmit

Rostesce : «Aî dreptate, Becri, om inelept !

< D-mî cea maî larg cup... me arde setea 'n pept!>

El bea, închide ochiT, si c^ice ca prin vis :

<Din toate-a lumeî bunuri femeea-î paradis!

«Coroan de coroane ale Dumne(^eireî

«Depus cu iubire pe fruntea omenireîJ

Femee ! oaspe ginga a lumeî încântate,

V O ! roz înflorit de dulce voluptate !

«Femee! adorare i soare-a tinereeî

<Tu, lun mângioas în noaptea btrîneei I
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«Podoaba lumef, farmec iubit, invingctor,

<Ce daî chiar nemurirea la omul muritori

' Femee 1 ah 1..»

— «Femeea, ca rodul de la vie,

— Adaoge Becriul glumind cu veselie, —
*E strugur dalb pe care amorul îndulcesce ;

Da-î acr asfurid când ea nu te iubesce I»

Sultanul de pe perne se scoal în extaz,

Slab, ovind, nemernic i galben pe obraz.

El face doue pasurî, de Mustafa s'opresce,

Simind c tot saraiul in juru-î se 'nvîrtesce

i dice: «Frate... frate... presimt c am s mor..

Becri, zimbind, respunde : «Xemernic beutor!

«Ah! ved c n'am cu cine s lupt eu la beie...

«Mai bineo bute larg decât o 'mperie!»
— ;Eu... eu... nu pot cu tine!.. maT d-mi o cup. ad
«Sau te arunc la tigri... la tigri... ca o prad.»

Becri Tar umple cupa, Sultanul o bea Iar.

— «Al prin a mele vine s'aprinde o vie par...

De o putere nou me simt întinerit...

Becri .. scumpul meu frate, o ! frate prea iubit,

»li dau tot ie, tronul, i flot i armat...

«Eu nu-mî pstrez pe lume decât numaî o fat...

*0 fat, o minune, un scump mrgritar
Adus n ast noapte de negrul meu kizlar...
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«Cum?., vrei s'o vedî tur., fie.'., dar na fi vina nit a m
«De i s'or arde ochiî când îî privi la ea!..»

Un semn .i de odat se traee o cortin.

F f: K I N (; H I s

In cadrul, plin cu raze, de-o u sarazin

Apare o fiin din raîul de îubire.

Pe frunte-acoperit cu-o feregea subire.

Minune ideal ! sub velu-î de matas.

Ca o grdin 'n floare când negura se las,

Ea 'ncânt ochiî, mintea, prin forme de plcere

Cu drag întreve(^ute de-a inimii vedere.

Copila cu sfial remâne nmrmurit,

Cu mâna-î tremurând de sinul eî lipit,

.Si de un fior de ghea deodat se ptrunde

i cat ca s fug i ochiî îî ascunde.

Sultanul îns, prada frumseii ce 'ntrevede,

Uimit, aprins de pofte brutale, se repede

Ca ulîul ce s'arunc din sbor peo psric,
O prinde n a luî brae i velul ii ridic,

picând : «Ah! eatâ raiul de Mohamed promis!»
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Hecri o vede!., palid, el strig: «Feringhis!

«Copila mea aice!..* La glasul luî de tat,

Ruinea, indignarea cuprind pe juna fata.

Ea lupt cu putere i brau-î fecioresc

Respinge pe Sultanul sub ochîul printesc.

—«A! .^erpe, erpe!»—url Murad înfuriat,

cPe mine, tu pe mine, al lumii împerat,

«Când vreau cu-a mea favoare s me cobor la tine,

'Tu, tu aî îndrzneala s mc respingi pe mine.'

I.a tigri!...» i ntr'o clip, luând-o pe copil,

Afar, jos în curte, o svârle fr mil.

L'n vaet se ridic !.. Becri in desperare

Se pleac pe fereastr .. i vede cu'nf forare

Cum tigrii, bei de sânge, rupeaii în lcomie

Buci de carne alb din fata înc vie!

Si inima-î se frânge ccî sub grozavu î chin

Copila luî ÎI cheam prin ultimu-î suspin

!

.\tunce vînet, crâncen, cu moartea n pept, .scrnianul

Intoarce-a sa privire i vede pe Sultanul

Ca un cadavru sarbed intins jos pe covor.

E[ cat lung la dinsul cu gând resbuntor

l c^ice : «Faptul (jileî in lume-acum apare.

Ruine-Î s te vad pe tine, Sultan mare,
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«C^ut fr putere, învins de un pic de vin.

«Te scoal!.. Vîaa-Î dulce cât e paharul plin.

Te scoal!., eat cupa, de.art-o pân 'n fund

"Cum aî lsat în mine deertul cel profund.

>

Murad cuprins de spasmurî, arc^end, suflând din greu.

întoarce capul, vars cupa, geme: «Nu vreu!>

— «A! nu vreî, nu vreî, câne ! » — rcnesce în turbare

Becri cumplit ca moartea lipsit de mustrare.

«A! fiar ne'mpcat, de vin te-aî sturat?

«Bea sînge dar, bea sînge din inim-mî versat!»

i cu'n pumnar 'n grab la brau-î se rnesce

i de-a luî Murad gur el rana o lipesce

i strig: «Suge tigre, în ultima-î orgie,

«Pe când aî teî tovari copila îmî sfâie.

«Bea sânge de printe s stingi cumplita-î sete,

«Tu care-î adpî tigrii cu sînge viu de fete!»

Sultanul slab se lupt, gemend se svârcolesce

Sub un genunchiu ce peptu-î apas si turtesce.

Murind, el vrea s strige, dar limba i se leag.

Ccî gura luî se umple de sânge ce se ncheag.

De-odat 'n lupta morii grozav sbucVumtoare

VA scoate-un gemet aprig i tremur i moare

!

Atuncî Becri, teribil, privindu-1 (^\ce : «Fiar !

«Mergi unde te ateapt .eitan cu a luî ghiar !

»
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Apoî el la fereastr se duce i'n glas tare

Rcnesce : tPadi^ahul, a lunieî spîmântare.

«S'au dus în vecînicie, si judece Allah !

«Osmanî! trii in pace scutiî de Padiah I »

Apoî în curte pleac un ochiu abîa deschis

i cade mort de jale, gemend : «o! Feringhis !.. »

MirceMji, i-.;'
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PRIER I FATA ERNEI

O au iubit earna cu gerul

'amândoî s'au însoit.

De frig mare-atuncî chiar ferul,

Scrijelit, au amorit!

La lor nunt 'ngrozitoare

Moartea rece-au asistat

i, privindu-î, mândrul soare

Sus pe cer a îngheat.

4
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Mirii sarbecjî în cojoace

Veselit-aij ese lunî,

Invitând cu eî s joace

Viscoloasele furtuni,

'aCi avut la cununie

Lutari de triste horf,

Asprul Crive de urgie,

Corbii trist croncnitorf.

Iar nuntai un numer mare

De lupi lacomi', de uri groi

Toi cu blane pe spinare,

Cu dini lungî, cu ochii roi.

Eî in noaptea nuntitoare

Mare praznic aii fcut

Ue plpânde cprioare

i deun biet copil perdut

Earna are o fat alb

Ca tergarul alb de in.

Fata are 'n sin o salb

De frumoase flori de crin,
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i zpad pe-a eî fa,

i per luciu de argint ;

Pe sub gene ochi de ghea,
Pe sub buze marsfarint.

Ea-Î frumoas ca o moart
In momentul cel suprem

Când, plecând din lume, poart

Al veciei diadem
;

Dar ca statue de cear,

Doarme fâr' a se trezi

De cu zori ^i pân 'n sear,

De cu sear pân n (,li.

In zadar o tot srut
Mama eî la ea privind

;

Copilita n veci tcut
îî zimbesce aromind.

Mândrul soare cu iubire

O dismeard în zadar.

Ea remâne 'n neclintire

Ca un vili mrgritar.
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III

Eat' aude 'n deprtare

Prier, al verdeeî Domn,

De vestita fat mare

Adormit 'n vecinie somn,

i el simte de odat
Foc in sinu î tulburat,

i în suflet dor de fat

Dor aprins de insurat.

Eat-1 pleac, dar se lupt

Pe-a luî cale ne 'ncetat

Cu ninsoarea întrerupt

De ploi reci, de vînt turbat
;

i rpit pe-aripa grabiî,

El strbate neoprit

Pristele (^ile-ale Babiî,

De cocori cluzit.

Plat' ajunge, eat vede

Fata 'n haîne de ninsorf.
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El O cheam, se rpede

'o srut de trei orf.

S'au trezit copila drag
Sub srutul arztor,

Ea zimbesce dar, pribeag,

Se preface intr'un nor 1..

J



xxvn

POEANA FERMECTOARE

Orin cea lunc suntoare,

Printre fragede vlstrî,

Când Ia umbr, când la soare,

erpuesc doue crrî.

Una e resâritean,

Alta-î de la mîaz(^ij

'amândoue 'ntr'o poean
Se 'ntâlnesc dup o (^i.
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Miî de cântece voioase

Prin frunc^iul de smarald

Fac concerte-armonioase

Ce plutesc in aer cald.

i cu dînsele mpreun
Doue tinere cântri

Se îngân i resun

Jos, pe ambele carrî.

Una ginga se ridic

iJintr'un pejDt frumos, rotund.

Frunza n lunc se despic,

Crângurile se pctrund.

Cci e viers de fat mare

V'îers de inimi furtor

Care face de tresare

i nsipul din isvor.

Copilita ce tot vine

Despre mândrul rsrit

Duce un dor vioiii cu sine.

Duce dorul de iubit.
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Ea cu mâna-î firu 'ntoarce

Când mergând, când stând pe loc,

Iar cu gândul ginga toarce

Visuri blânde de noroc,

Cci acum e primvar
i e dulcea lun Maiii,

Când în sinurî i pe-afar

Tot e vîaâ, tot e raiu 1

Pe crarea ceea-lalt

Spre poean naintând

Un codrean cu fruntea nalt

Vine astfel haulind

:

« Dup' atâta lung cale

Ce-am fcut in vîaa mea,

«Am ajuns acum in vale

' i am dat de cale grea 1

46001. — Alc:sandri. — Poesiî. II. 26
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rMerge-voiii tot înainte

«Fr' a me 'ngriji de drum?

«Orî a face maî cu minte

<S stau locului d'acumr

' Tot ce mic, tot ce sboar

«Me îndeamn' a rtci
«^ Ca un riu ce se coboar

«Fr 'n veci de-a se opri,

«Iar o floare de grdin
«Imî optesce 'ncetior

«Ca s prind eii rdcin
<'Lâng ea, lâng' al eî dor.

Codri, codri frioare!

< Cum a face, cum s fac

*A mea soart cltoare

«Cu-al meu suflet s'o împac!»

Cânt el cu glasul tare,

Cânt ea cu glas duios.

i pdurea în vibrare

Le respunde-armonios,
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Dar crrile sub pasurî

Cu încetul s'au scurtat.

In poean' ambele glasuri

De odat' au resunat

i voînicu n nemicare

Aîi remas pe loc, uimit,

i copila în mirare

Pe obrazu-î s'au roit !

Lunca tace, umbra pîere.

Cerul vars dulci vpî

;

Xu s'aude prin tcere

Decât inimi cu bâtî,

i din cuiburi, de sub frunz

Pe furi miî de ochiri

Cat lung ca s ptrunz
Taina dulceî întâlniri.

O ! minune, -un graiu ferice,

Al natureî mândru graiu

Se înal' atunci i dice :

«Oaspei deal juneii plaiu !
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«Mergei vesel prin verdea,

«Peo crare la un loc,

«Tot spre via cu dulcea.

«Tot spre loc plin de noroc !

Ambii tinerî în uTmire

L'acel glas dumne(^eesc

Iî dau mâna cu-o zîmbire

Ii strîng mâna i pornesc,

i es vesel din pdure
Disprend, frumoi i dragî,

Prin huceagul plin de mure.

Prin fSnaul plin de fragî.

Lunca sun viî fanfare..

Eî se duc strlucitori

Pe o singur crare

Ce s'acopere de florî,

CcT e draga primvar
i e dulcea lun Maiii,

Când în sinurT i pe-afarâ

Tot e vTa, tot e raiu !
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DEDICARE
DOMNIOAREI A.

/^opili 'n calea vîeiî

Dee Domnul s 'ntâlnescî

Pe crarea tinereif

Visul ginga ce îubescî

!

Sufletele fr tire

Merg pe tainice crrf
In poeana de iubire,

Raiu frumos de încântri.

Mircescî, Martie 1876.
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DORUL DE BRA)I

ROMAXT DEDICAT MâRIEÎ SaLE DOAMNEt

T^Xe-a avea bra^iî lâng mine

Când stau închis 'ntr'un palat,

i viul Pele care vine

De sus, din falnicul Carpat,

Ah! eu n'a sci cum earna trece,

Cci bravii meî cu frunza lor

Ar coperi zpada rece

'ar îngâna tristul meu dor.
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De-a avea bradiî de la munte

Cu care-mî place s gresc,

lubiiî nieî poet: de frunte

Ce cânt-un hor Dumnec^eesc,

Eu a cânt voios in via,

Timp fie bun, timp fie rcu,

i 'n dulce, vecînic verdea
Ar fi ca eî sufletul meu.

O ! bravii meî, venii în vale.

Venii cu mine 'n orî ce loc

i respândiî pe a mea cale

Umbriri i visuri de noroc.

Atunci din inima-mî senin

Vor inflori cântice dragî.

Cum înfloresc din rdcin
Pe lâng voî rumenii fragî.

Sinaia. 1875
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SOARE DE EARN

/~\
! Soare, vecinie cltor

!

De mult n'aî fost în a mea ar
Cu-al teu srut fermector

S'o facî a crede 'n primvar.

Tu sciî cât ara te iubesce

i cât in zodia luî Maiu

L'a ta zimbire ea nfloresce

i se preface 'n dulce raiu.

i
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Tu sciî CU ce câmpii mnoase
Cu ce cununi de mii de flori.

Cu ce cântri armonioase

Ea-î ese 'n cale chiar din zori,

i ca pe-un sol de fericire

Trimis de însui Dumnec^eu

Te priimesce-o ! dulce mire,

Cu desmîerdrî la sinul seîi.

De ce tu n alte lumî strine

Mergi lunî întregi, rtcitor.

Uitând c eara fr' de tine

Tînjesce-amar în tristu-î dor.

Ah I amândoi când aveî parte

De întâlniri aa de dulci,

Cum de tu fugî în alt parte

Când vine noaptea s te culci ?

Cum de tu nu-î d^î semn de vîa
'o lai cu cerul eî pustiu,

'o lai cu inima de ghea
Ca pe o moart 'ntr'un secriu .^
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Când ea-î atâta de frumoas

i tu atâta de frumos,

Când ea îî este credincioas

De ce s-î fiî necredincîos ?
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STROFE BIPROVISATE LUI C. ROLLA

"Pvin (^i în di pdurea btrîn se rresce !

A(^î un stejar, mâni altul, pe rînd se prbuesce

i largi poene triste remân în locul lor.

Cu eî cad miî de cuiburi ce vesel, pe sub cerurî,

Formau o lume 'ntreag i plin de misterurî,

i plin de-armonie i plin de amor!

Aa din stolul nostru de oameni cu trie

Ce-au scos aceast ear din umbr, din robie,
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Pstrând credina sfint în viitorul eT,

A(^î unul i mâni altul se duc din ast lume,

Lsând amar i doliu în sinul bîeteî mume
i mari i largi pustiuri lsând sub ochii seî.

Acum îî veni rîndul i ie de plecare,

O ! Rolla, fiu energic al eriT, suflet tare,

Pionier de frunte pintre pionierî.

Ferice-acum de tine cci aî s gsescî iar

Pe Negri i pe Cuza i ali pribegi din ear
Care-au aprins fclia mreii re'nvieri.

Triumf ceresc e moartea când moare muncitorul,

Urmailor din lume lsând brzdat ogorul

i cu-o verdea vie de-alung acoperit.

Rodesce munca 'n urm-î i rîde holda 'n soare,

iar ceî remaî în vîa admir pe cel ce moare

picând : Pentriia luî ear trit-au 'au murit.

(ldinî, lanuari»; il>78.
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S T R o E P L O P A N

BALAD POPULAR

Ous, pe muchea dealului,

"^^^Merge 'n voea calului

Un bujor de cpitan

Care poart buzdugan.

El arunc ochi de sus

Când spre valea din apus,

Când spre esul inflorit

Despre mândrul resrit,

i tot cat ca s vad
N'ar zri cumva o prad

Icî în zare, colo 'n zare

Pe sub cer, în deprtare ?
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Ciocârlia sus cnta

Iar voinicul cuvînt

:

'< Cci nu am aripa ta,

«Ciocârlie nevec^ut,

«Psric 'n cer perdut!

«Cci nu am i sborul teu

«S me 'nal în cer i eu

« Ca s ved din dos de zare

- De nu vin oarde Ttare
' S rpeasc i s fure

«Fete mari cu ochî de mure,

4i copil mruni de anî,

'Copilai de ceî blani?»

Cum mergea i cum gria,

Eat, mri, c zrîâ

Jos, de vale, pe sub deal,

Lâng ap, sus, pe mal,

Un foc mare strlucind,

Pintre slcii plpind,

i'mprejurul focului

Trei Ttarî stând locului

i frigând un mîel furat,

Intr'o furc aninat.

Caiî lor psceaii de-o parte

Iar la umbr, nu departe,
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Se bocîâ o mândr fat,

De o salcie legat;

Se bocîâ biata copil

De umplea crângul de mil,

Dar pgânii o priveau.

i privind-o crunt rîdeau

i ^iceau în limba lor

:

«Mult pltesce ist odor,

îCcî e puic de bun soiu,

<:i-î ca trestia la boiu,

«i-i ca luna la obraz,

«Numai bun de-un viteaz.

«Ghiraî Hanul pentru ea

-^Ne-a da scule câte-om vrea,

'i caftane de Sultani

«i cincî-(^ecî de pungi de banîl»

Cât Plopan mi-î aucjîâ

Calul iute-î rpec^î:

Bun (^iua, meî Ttarî,

Prdtori de fete mari 1

Spunei mie fr team.

Fr team dai-mî seam:
* Orî ve-î roaba de schimbare,

' Orî ve-î roaba de vîn^are ?

De-î pe schimb, eu mult v'oiu da,

-Ccî cu (^ile v'oiu ls.
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«Deî pe plat, eu sînt gata

«De la VOI s cumper fata,

fNu cu aur nici caftan

«Ci cu dri de buzdugan.*

Ttrimea îar rîdeâ

;

Din trei unul respundea :

«Au(,lit-aî, au(^lit,

Pe Românul îndrcit?

«Ci-c-î prins de mare dor

«Ca s mearg plutitor,

;'Când pe ap 'ntins la soare,

«Când sub ap curgtoare

«Pân 'n Dunrea cea Iat,

«Pân n marea tulburat ?»

Bine vorba nu sfârîa,

Vaî de lume-amar de ea

!

Buzduganul se 'nvîrteâ,

Ca un vultur s'abteâ,

Pe pgâni îi i turtea

!

Apoi mândrul cpitan

Care-î c^ic Stroe Plopan,

La copil se ducea

i cu drag aa-î grîâ

:

«Cine 'mparte, parte-î face

«Cum î-e dorul, cum u place.
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?La Ttari am împrit

Buzduganu-mî oelit.

*ie, drag fata mare,

«Iî fac parte de scpare,

«Iar partea ce mî fac mie

Eti tu, draga mea soie.»

Copilita ce (;lice?

Sciu c nu se maî bocea.

Peru 'n fa-î aducea,

Cu volnicul se ducea.

Fie calea lor uoar,
Cu foc lin la inimioar

Cum e scris, cum e menit.

Când e timpul de iubit.

joooi. — Alecsatidri. —Poesii II.
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LEGENDE

I. Dumbrava roie. (Pag. 197).

Visiil luî Albert.

Regele Albert, dupî învoirea ce fcuse cu fraii seî, regele Ungarie!

i ducele LitvanieT, în conferina de la Leutschau, cercând a-T îm-

plini gândul asupra Domnului tefan a Moldovei (conferina în care

se desbtu despre stîrpirea Românilor : supa- extirpatioue Valachi),

chemi la arme toat Polonia, Galiia, Mazovia, pe loan de Tift'^n.

magisterul Prusieî. îar maî ales pe Alexandru, ducele LitvanieT, cu
toat nobilimea litvana. Decî cu mult oaste de mercenari pedestri i
clrei el plec de la Leopol spre Moldova, la 26 Iunie.

Acea nefericii espediie fu preînaintat de urmtoarele pronosticuri-

Doue sute de bot, apucându-î un vârtej înfricoat la eirea din Leopol

,

se împrtiar în toate prile; unii c(;lur în anurile suburbiei, Tar

ceT-lalî cu greii se putur gsi i adun. Când Regele trecea un r:u-

le, calul seu de mân se poticni i se înec. Un oarecare Sropski,

nobil de neam, dar cam nebun, de maî multe ort strig în Leopol cu
spaTml, prevestind peirea Polonilor. Fulgerul, c(;lend asupra taberei.
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ucise pe un nobil i 12 caî. Preotul, servind dinaintea Regelui, scpa
gîos sfintele Taine

i cu toate aceste însptmînttoare întîmplnrY, departe de a se lsa
de pcate, oastea petrecea în libertate cu muerî, i însui efii nu nu-

mai noaptea dar i cliîar la lumina cjlileî se desftau în bate i în beie,
desmTerdându-se în braele femeilor.

Creslau Curozwanski, nobil de Roza, decan de Cracovia, i Padlow-
ski de Przytyk, castelanul RadomieT, aii fost trimiî soli ctr tefan
Vod, pentru ca s ceara libera trecere prin ear a oastei Leescî,
cercând a-1 înela ca expediia luî Albert ar fi menit în contra Turci-

lor. Asemine misie au avut i Mateiu Lonzinski, episcopul Cameniei.
Albert începu rsboiul asediând i bombardând Suceava, îns nu

reui a lu oraul, ci perdii mult oaste i timp în zadar.

Oastea leeasc se retrase prin codrii Bucovineî, avend în mijloc

pe regele bolnav i dus pe un leagn ; îns acolo Moldoveniî, ascuni
intre copacî, se isbir ca lupii asupra Leilor i le fcur mult stri-

cciune. Perir atunci muli din neamul luY Toporski (unul din cele

maî vechi din Polonia), doî Tenczynski, Nicolai, palatinul Galiieî, i
Gabriel de Moravia, etc.

Tot atuncY un contigent de Cruciaî PnisianT, urmând dup armata

regal, fur atacai de hatmanul Boldur, risipiî, i câi scpar de
moarte fur robilf.

Acea oaste regal, în care se aflai magnaii Podoliet, fu reu vtmat
de oamenii luî tefan.

Mateiu Miechowski <^\ce: «O! tefan, brbat triumfal i victorios,

ecare biruiî pe toi regii învecinat ! O ! om fericit, care te bucurajY

«de toate darurile câte natura le d altora numai în prY, uniY fiind

cînelepi cu viclenie, alii viteji cu sublima virtute a drepiiY, alii îar

«norocoY contra dumanilor, tu singur le avuY h-nrzite ie toaie de

«odat: just, preve(;letor, viclean, biruitor asupra tuturor adversarilor!

«Nu degeaba cat a fi numerat între eroii secolului nostru!» etc.

(Arhiva istoric a Romnic^j.

Aceste fapte sint relatate de Mateiu Miechowski în istoria luY tefan
Vod ; Yar prinul D. Cantemir, adeverind legenda poporal, (jlice

:

«tefan V, prinul MoldoveY, btend oastea leeasc la Cotnar, unde

«cresce vinul cel l.'ludat, cu lotul o au stins; numaY 15000 au prins

«viT, pe cariY Y-au pus în jug i Y-au silit de au arat in lung doue

«mile, în lat o mil de p?mînt, în care artur lot prin LeiY areYa au
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1

<3emSnat doue pduri ce i pâad a5t-(^î se numesc de Poloni Bucovina,

«Tar de Moldovent Dumbrava roie, sau pldurî roit, peniru c s'au

«semnat i sdit cu sânge leesc».

Glume, îl place-a (lice liil Negrea, viteaz dartiîc:{?7ig. 204).

Familia Negre este una din cele maî vechi din Moldova. Chiar pe

la începutul secuiului XV, un Negre vornicul figureaz în istorie,

timp de 24 anT, adic de la 1402 pân la 1426, între ceî 12 boerl

marY, consilieri a lut Alexandru cel bun.

La 147 1, Paharnicul Negre a fost descpînat în Vaslui din ordi-

nul lut tefan cel Mare, fiind c a fost de prere a nu se rasbol în

contra luT Radu a ereî MuntenescT, ca unul ce era Cretin i Român.
Un alt Negre, Patrasco, ginere luî Petre Vod chiopul, au urmat

în exil pe socrul seii, aii fost înscris în cartea de aur din Veneia i
au murit la Barcelona, etc. etc.

In chronicele i chrisoavele remase de la strbuni, numele de Negre
apare ades ca proprietari de moii NegrescY, ca oameni însemnai pe

timpul lor, i ades ca victime a urgiilor domnescî.

Maghiari schimbai în iepuri, ^un Purice 'n Movil.
(Pag. 211).

Numele Puricescilor au fost schimbat în Movilescî pe câmpul luptei

de la Schee, lupt în care Hrotot eful armiei Unguresc! aii fost desc-
p.îînai de Purice Aprodul.

(Ve^î poemul luî C. .Vegruszi, Aprodul Purice).

Sie/an., tefan Domn cel Mare. (Pag. 212).

Cântic vechili poporal.

<<. Moldova, la Dreptate, pe soarta ei stpân» (Pag. 216).

Locul, pe care tefan au fost proclamat Domn Moldovei, purt nu-

mele de Drepti.
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II. Resbunarea lui Statu-Palm. (Pag. 235).

Statu-Palm-barba-cot este un personagiu fantastic din ceî maî ori-

ginali care se gsesc în poveti. El e un pitic monstruos, avend sta-

tura mic de o palm, i barba lunga de un cot. Locuina lut este

într'un virf de plop ; îar când se coboar din acel copac, el încalec

pe un iepure chiop, de cutrier lumea i ptrunde chîar pe sub

pmînt.
Sfarm-peatr i Strîmb-lemne sînt personificrile uriee a torente-

lor, carî macin i restoarn stâncile cât de nalte, i a furtunelor cari

îndoae i rup arborii cât de groî.

Fet-frumos este eroul ce se lupt cu Zmeiî, cu balaurii, cu urieiî

i cu fearele codrilor pentru aprarea fetelor de împeraî carî se dau

în dragoste cu el.

Pepelea represint spiritul glume al Românilor ; el scie s se des-

curce cu dibcie în toate îniîmplnle, sa joace feste dumanilor luî, i
strecurându-se uor prin valurile lumii, s eas tot-dea-una din orî ce

pericul cu rîsul pe fa.

IV. Calul Cardinalului Batori. (Pag. 245)

Andreiîi Batori, cardinalul, ver primarului Sigismund, cum se puse

Craiîi în Ardeal, nu voi nict cum s atbl legaturi amicale cu Mihatu,

dar înc-î ordon s lase eara-Româneasc i s vie curînd în Ar-

deal cu toat familia sa, cci avea de gând si-1 dea în mâna Turcilor.

Mihaiu, drept respuns, se repezi cu oastea luî format de Români, de

CazacT i de Moldoveni, i puse sub sabie armia Ungureasc.

Baton, care înainte de lupt (^iceâ cu fal c Bomnii sînt tiirtiu

de ot, iar Ungurii nehnHan^ite feare, ve(^endu-î oastea risipit, în-

calec iute, prsind câmpul rsboiuluî, si cut scpare în fuga c.t-

lu'.uî seu. El apuc prin munî i prin pustiet;î, unde urm de om na

se afl; îns, c(,lendu-î calul mort, el se întâlni noaptea cu nisce cîo-

banî, cariî l-au ucis i au dus capul seu luî Mihai 1, cerendu-t a fi boe-

riî pentru isbânda lor. Viteazul Domn fcu dreapt judecat i fr
întâr(,liere puse de se spînzur pe ucigai... etc.

(Poemul Vistierulut Stairinos).
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V. Tudora de la Tiror. (Pag. 249).

«Mihaiu Viteazul s'au fost dat în dragoste cu Tudora de la Tîror
aii T'irguorj, i din amorul lor s'au nscut o fata numita Marula

e s'a mritat cu Socol i'ah&rnicul.

»

IX. Palatul Loredano. (Pag. 263)

Gondolierii din Vene;ia cânt ades în hor strofe din Orîando furioso

l Gcrusalcmine liberaUi.

XII. Dan, Cpitan de plaiu. (Pag. 2S0).

Ear tefan de la dinsul^ lucind în schimb pe Hanul, {?. 284).

l-afi (^lis : < Ursane frate ! s-îfaci ochirea roat
i cât îl vedea zare a ta s fie toat

!

Ast-fel Domniî vechi, în timpul luptelor recompensau pe brbaii
cariî fceau acie de vitejie. Ast fel sau format în vechinie propriet-

ile marî din ear.

De-atunci el st de paz în mijlocul câmpiei (Pag. 285).

i nime nu s'atinge de zmeii hergheliei.

In timpul nvlirilor de Tâtarî, de Leî, de Unguri, de Cazaci i
de Turcî, dumani neîmpca;! cu cariî eara noastr a fost în lupt
ieculî întregi, numai codrii i mun;il erau locuiri ; câmpiile pustiite,

în lips de agricultur, servîau rumal pentru hrana turmelor de vite

albe i de herghelii de cal. Aceste turme i herghelii formaîi cel mal
mare venit al criY, cci erau vestite pentru calitatea soiului lor.

XIII. Grui-Sânger. (Pag, 297).

Cu per de lup s'afum. (Pag. 500).

Leac poporal în contra efectului spafmeî.
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«A fa cenu pear în vînt^ i neagr fie 1 !> (Pag. 305).

Cenua celor buni e albS, cenua celor reî e neagr. (Credin po-

poral.)

El poart poame roii i numele de Sânger. (Pag. 30S).

Copcel care produce struguri de fructe selbatice, roit.

XV. Vlad epe i Stejarul (Pag. 324).

Acest Domn a fcut cetatea de la Poenarî i sfînta mnstire de

la Snagov ; a mai fcut un lucru cu orenii din Tirgovite pentru

o vin mare ce au fost fcut eî unui frate al lui Vlad Vod, când
a fost în (^iua Patilor, fiind toi orenii la ospee, îar ceî tineri la

hort, aa fr veste pre toi î-aii cuprins. Uecî câi au fost oameni niaî

btrînî, pre toi î-au înpal de au ocolit cu eî tot tîrgul, Tar câi aii

fost tinerî, cu nevestele lor i cu fete mari, aa cum au fost împo-
dobii în <,iiua Pascilor, pre toi î-aii dus la Poenari de au tot lucra',

la cetate pân s'aîi spart toate hainele de pre eî, i aii remas toî des

potaî în peile goale; pentru aceea î-au scos nume epehi. Domni
15 anî.

(Alantiscrise vec/u pe limba român gsite in sfintele

mnstiri Cozia i erbmsci).

XX. Hodja Murad Paa (Pag. 343).

Avea trei fii rsboinicî vestii: G/nun, Ild, Djennet.

Gluun, liu. — Ild, fulger. — Djcunct, raiu.

Mrise, aperase întreg Aliotmanul. (Pag. 344).

Alioimamtl, Numele imperiului Otoman.

Maî drept îlporeclise: Crunt sptor de gropi.

Lamartine, Istoria Turcie).

1
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Iar Hodja fr mil la strigt de aman. (Pag. 345).

Aman, termin ce însemneaz a cere ertare.

Cum ?... tu Vizir ! tu, Jiodje ! si ochiul teii orbit. (Pag. 346).

£ Hodj'e, preceptorul Sultanului.

Apot ctr Ciauii cu nume de Caplani.

Caplan, tigru.

Vizirul ^ice iar : Solaci, Spahii, Neferz,

SolacY, Spahu, corpuri de ostaî.

Arslanii lui Mohamed cu cni aii prins frie. (Pag. 347).

Arslan, leul.

XXI. Garda Saraiului. (Pag. 349).

Temend s nu detepte ahinul pan 'n ^i...

Sultanul poart glorioasele titlurt de Padiah, de ah-ahin, de ahi
Alem Penah, de Sahin ahi, etc.

Cci pe S2ib cer deasupra-î plutesce Azrael. (Pag. 350).

Azrael, înger.

'Abdul-Aga, Nakibul, în kiosk de-asupra portei

Nakih, pzitor al sangTaculut lut Mohamed.

Eraîi ortale dese de crunt-Enicerime^

Orta sau ojak, denumirea regimentelor de Enicerî.

Am resturnat cu toii a noastre mari cazane. (Pag. 351).

Fie-care ortâ avea cazanul eî. Resturnarea cazanului cu fundul în

sus era un semn de revolt.
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Selim, Zahid kiafirul^ Selim crunt, orb de minte. (Pag. 351;.

Zahid ktafiy, ipocrit-blasfemator. Selim vroia s introduc reforme

europene în armat i în administraie.

Lambhar-Kale. kiehaia, ce'n poart aii lovit; (Pag. 352)

Klehaia, sindicul Enicerilor.

Nîi las nici o nrm, ah fie saii fellah. (Pag. 353).

Fellah, ran srac.

Sangeacul hu Mohamcd i lege si onor. (Pag. 354).

Sangeac, stindardul Profetului care se desfur, când imperiul e în

pericol.

XXil. Noaptea alb. (Pag. 355)

Eti tu Prier al meu frate ? (Pag. 359).

Prier, numele poporal al luneT Iu: April.

XXIII. Vîntul de la Meaz-zi. (Pag. 361).

Strofa: «Primvara face-un semn...> ele. a fost întreg tears cu doue

trsuri de condeiti verticale. Aicî s'a reprodus, nesciindu-se dac ter-

gerea a fost fcut chiar de Alecsandri, i anume cu gândul de a su-

primi aceast strofa. — Bi.

XXV. Murad Gâzi Sultanul i Becri Mustafa. (Pag. 375).

Mnrad sau Ainurad IV s'a suit pe tron la anul Hegiret 1032, care

corespunde cu anul de la Christos 1622. — Acest Sultan a fost bizar,

crunt i dedat la patima beiet. El svea plecare a face lucrurt nepo-

trivite cu demnitatea tronuluT, i adese-orî îl apuc furia de a versâ



NOTE 427

sânge. Atunci eiâ noaptea din Saraiu, cu sabia gnal, alerga ca un

nebun pe strade i ucidea pe cine întâlnia. Alte dnt îî plcea sa

trag cu arcul în oamenii care treceau pe sub ferestrele SaraiuluY. în

cât numerul victimelor cru<;limeî lui s'a suit la fabuloasa cifr de 14000.

—

Fanatic, la începutul domniret sale, Murad pedepsiâ cu moarte pe ori

cine bea vin sau cafea, pe oricine fuma opium saîi chiar tutun. El

ordonase prin urmare închiderea tuturor cafenelelor din Constanlino-

pole fi din toate cele-lalte orae ale imperiului, îns dup ce Becri

Mustafa îl fâcîi s guste i s aprecieze vinul. Sultanul, devenind cel

maî de frunte beiv, învoi tuturor Mohametanilor a vinde i a bea
spirtoase, în contra prescripiilor Coranului.

Cu toate aceste viciurî monstruoase, Murad poseda frumoase cuali-

tî de spirit i corporale. El er cel mai bun clre i arcaul cel

maî meter de pe timpul luî. Nime nu sciâ ca dînsul s svîrle djeri-

dul i s ating elul la mare distan ; nime nu putea s alerge r-
pede ca el ; chiar calul cel mat sprinten îl întrecea cu greu la fug.
Murad avea un spirit detept, apreiator de poesie i o mare trie

de voin la tot ce întreprindea. Curajul seu îî meritase numele de
Gâzi, adic viteaz; îns toate darurile sale naturale aîi fost stinse de
viciul beieî, i moartea luî causat de aceast mârav patim au fost

privit ca un eveniment fericit pentru popoarele apsate ale imperiului.

(Canteinir, Istoria Imperiului Otomanj.

Becri Mustafa a fost un beiv vestit, care a avut o fatal înrîurire

asupra luî Murad. Cuvîntul turcesc becri însemneaz beie.

E Bairamului vesel. Stambulul e ';/ picware.

Bairamul e carnavalul ce urmeaz dup postul Ramazanului.

De-acuni i pân '71 fundul Haîretuluî s-i Jle.{?2ig. 2,1^)-

Hairet este numele ereî musulmane, cunoscut la Europei sub ca;i-

ficarea de Hegir.

Avend pe lâng dînsul pe Bostangiî i 'n urm

Bostangiti formau garda Sultanuluî în numer de maî multe miî.
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Murad îi preuesce cât eava de Misir. (Pag. 3761.

Misir, Egipetul.

i decât Beîlerbeiî, apstori de ginte,

i decât Capudanii', i decât Seraskeriî

Ce duc îh foc Spahiii, Topciiî, Enghiceriî

Beîlerbeiî, prinii prinilor! ast-fel se numtau guvernatoriî de Ana-
tolin, de Rumelia i de Damasc.

Capudan, ministru de marin; Serasker, ministru de rsboiii.

Spahii, soldai de cavalerie ; topcii, artilerili.

Avend tabulhanale, alem cii semi-hin. (Pag. 377).

Sultanul acorda Vizirilor i Beilor dreptul de a avea ua soiu de

band de musicâ, numit tubulhana ce se compunea de noue tobe, de
noue zurnezeni cari sunaii din zurnader, surle; de eapte borazenî sau

trompetaî, de patru zilezant care ciocnîau teasuri de alam ; afar de
acestea le mat acorda alemul, un stindard verde ce purt în vîrf o

plac de argint în form de semi-lun, i tutui format de trei coijlî

de cal împletite cu mult an.

i de Imani fanatici i de Kizlarî pizmai

Iman, preot. — Kizlar, eunuc.

La glas de Seizi negri ce-i netezesc pe sap.

Seizî, îngrijitorî de caî.

Vizirul i Muftiul, topuzul i Coranul.

Muftiul e capul religieT^ el esplic Alcoranul.

Sultanul cu surguciul lui Solinian în frunte.

Soliinan 1 Canuni, adicl legislatorul, eroul neînvins.
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Se duce el s sting pe Lcî sau merge-acum (Pag. 378).

Murad a voit si fac rsboiu cu LeiT, dar a încheiat pace cu am-

basadorul regelui Polon la Giurgevo.

Fe Abaza hainul sa-l ard 'n Erzcrumr

Abaza, unul din Pajii ceî maî puternicî, revoltându-se, s'a adpostit

mult timp sub zidurile Erzeiumuluî.

Murad Gâzi Sultaiml se duce 'n Ok-Maidan

S 'nving '11 arcsie pe Ild-Tozcoparan.

OkMaldan, câmp destinat pentru tragere de arc, afar din Constan-

tinopole.

Tczcoparan, vestit arca? de pe timpul luî Murad.

Murad Gsi e sprinten ca oimul Bogdânesc. (Pag. 379).

Turcit dau Moldovii numele de Bcgdania.

Murad Gazi-Î eitanul ce rlde de Allah.

eitan, Satan.

Un glas de mii de glasuri respunde : E hagiul,,

E Mustafa poetul, e Mustafa deliul

!

Hagiii, pelerin de la Meka.

Deliii, nebun.

— 1 Beiv fr-dc-legel > rcneie-un Ulemâ (Pag. 3S0).

Ulema, eclesiaslic.

Au îndrznit cu vinul s j/z/rr^ Elcuranulr...

Adeveratul nume al Coranului es:e Elcuran.
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Se 'ntrec cu Elcovaniî ce'n faa apei sboar, ^Tag. 3S3).

Elcoi'ani, paserî carî sbo.ir în cârduri pe faa Bosforului.

Câi ochi aprini, de doruri sclipesc în Kulielli,

Iti Scutart, Galata, Bey-koz §i Kandillil

Diverse localiti de pe malurile Bosforuluî.

AJil cine se gndesce la ele când Islamul

Islamul, legea mahometan.

«Eluvallah!» adaoge Becri. (pag. 3S6;.

Ehivalla/i, Urare de fericire.

Pe frunte-acoperit cîî-o feregea subire. (Pag. 390).

Feregea, vel care acopere obrazul femeilor musulmane.

XXXII. Stroe Plopan. (Pag. 413).

Sîis pe muchea dealului.

Toate drumurile vechî treceau pe muchea dealurilor.

Copilai de cel blani. (Pag. 414).

Copilaii românî au perul galbin deschis.
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BALCAXUL I CARPATUL

13alcanul i Carpatul la Dunrea mrea.
Ca doî gigani nprasnici stau astzi fa 'n fa

'aprinî de dor de lupt cu ochii se msoar,
Cu glasul s'amenin, cu gândul se doboar,

picând: «Nu pot s 'ncap doî paloî intr'o teac!

'<E scris din noi doi unul în pulbere s treac!»

Balcanul cel fanatic, muncit de aspr ur,

Nu scie s 'ngrdeasc selbatica luî gur,

i (,nce cu trufie: «Carpatule vecine,

«De nu plecâ-veî fruntea amar va fi de tine,

46001.— Alccsandri. — Poesii. II. 28
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«Câcî rpec^i-voiu grabnic din plaiurile ml nalte

«Torente 'nectoare deprinse ca s salte

«Din maluri peste maluri, din munte peste munte,

«S bat' a tale coaste, s'acopere-a ta frunte,

«S fac într'o clip ca s dispari din lume

«Cii-a tale stânci i codri, cu-aî teî copii i mume!»

Carpatul scoate-un freamet teribil de urgie,

Micând coama-î de codri, ca leul in mânie,

i'n clocot lung respunde: «Balcane-a ta trufie

«Arat c tu ast(^î c<^ut eti în pruncie.

«Nevoe aî de-o cârj ruina-î s'o supoarte,

«Cci eti acum, sermane, ajuns la prag de moarte.

«Aî fost odinioar gigant prin înlime,

«Amar prin fanatismu-î, puternic prin cru(^ime !

«Aî revrsat pe lume i groaz i ruine,

««i te-aî scldat în sânge pân' ce aî dat pept cu mine.

«De-atuncî au trecut secuii!.. Strivita omenire

«S'au deteptat, i numaî tu staî în adormire,

«Ademenit de visuri nebune i trufae,

«Fr' a ptrunde norii care te in în fae

!

«Orb urie ! cu cârja tu genele-î ridic

«i ve^i l'a tale poale cât umbra-î e de mic !

«Etî ters din cartea lumeî, tu care din vechime

«Staî rezemat în somnuî de-o putred mrime!
«i vrei s iî în lanurî popoarele cretine?

«i vreî, Balcane gârbov, eu s me 'nchin la tine ?

%
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«Dar n'aucjî cum te rîde i Dunrea i Marea?

«Devisa ta î sclavia, 'a mea neatîrnareal^

Cum (^ic, doî vulturî agerî, sburând din vîrf de munte,

Se 'nal pân 'n cerurî i scot ipete crunte.

De pe Balcani e unul i din Carpaî e altul...

Mult rpede le-î sborul, mult crâncen le-î asaltul,

Cci se isbesc ca fulgeri la lupt' ucigtoare!...

întinsele lor aripi se bat lucind la soare

'a lor cumplite ghiare i pliscuri oelite

Iî dau loviri pe moarte i rni îî fac cumplite.

De-o dat cade unul din vulturii duman! :

E vulturul prdalnic din barbarii Balcani,

i'n patru pri a lumeî sbor smulsele Iui pene

i cânt libertatea pe maluri Dunrene.

Mircescii 14 Maiu 1877.
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PENE CURCANUL

piecat am noue din Vasluî

i cu sergentul ^ece,

i nu-î er, (,ieu, nimruî
în pept inima rece.

Voioî ca oTmui cel uor
Ce sboar de pe munte

Aveam chîar pene la picior,

'aveam i pene 'n frunte.



PENES CURCANUL 437

Toi Dorobani, toi Câciularî,

Români de v^i veche,

Purtând opincî, suman, iari

i cuma pe-o ureche.

Ne dase nume de Curcanî

Un hâtru bun de glume,

Noî am schimbat lâng Balcani

Porecla în Renume !

Din câmp, de-acas, de la plug

Plecat-am ast var
Ca s scpm de Turci, de jug

Srmana scump ar.
Aa ne spuse 'n graiul seu

Sergentul Mtrgun,
Iar noî neam dus cu Dumne<^eu,

Ne-am dus cu voe bun.

Orî-cine 'n cale ne 'ntâlniâ

Cântând în gura mare,

Sttea pe loc, s'adimenîâ

Cuprins de admirare

;

Apoi în treact ne 'ntrebâ

De mergem la vr'o nunt ?

Noî respundeam în hohot: fba,

«Sburm la lupt crunt!»
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— «Cu cjile mergei, dragii meî,

«i s venii cu ^i^^ !*

piceau atunci btrânî, femei

i preoi i copile;

Dar cel sergent fâr' de musteî

Rcnîâ: «S n'aveî team,

«Românul are epte vîeî

«în peptu-î de aram!»

Ah 1 cuî ar fi trecut prin gând

'ar fi crec^ut vr'o dat

C mulî lipsi-vor în curând

Din mândra noastr ceat

!

Privii ! din noue câi eram

i cu sergentul ^ece,

Remas-am singur eu... i am
în pept inima rece!

Crud e când intr prin stejari

Nprasnica ."^ecure

De-abate toî copacii mari

Din falnica pdure

!

Dar vaî de-a lumeî neagr stea

Când moartea nemiloas

Ca'n codru viii ptrunde n ea

i când securea-î coas !
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Copil ! aducei un ulcior

De ap de sub stânca

S sting pojarul meu de dor

i jalea mea adânc.

Ah ! ochi-mî sint plini de scânteî

i mult cumplit me doare,

Când me gândesc la fraii meî

Cu toi periî in floare.

Cobuz cTobanu 'n Calafat

Suna v'oîos din fluer,

Iar noî jucam hora din sat

Ridend de-a boambeî uer.

De-odat' o schij de obuz

Trsnind,... mânc-o ar focul 1

Reteaz capul luî Cobuz

i n loc ne curm jocul.

Treî di'e 'n urm am resbit

Prin Dunrea umflat

i nu departeam tbrit

De Plevna blestemat.

In faa noastr se 'nlâ

A Grivieî redut,

Balaur crunt ce-amenina

Cu ghîara-î nevedut.
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Dar i noî înc o pândiam

Cum se pândesce-o fear,

i tot chiteam i ne gândeam

Cum s ne cad 'n ghear ?

Din zori in zori i Turci i noî

Svîrleam în aer plumbii,

Cum svârh gruni de popuoî

Ca s hrnescî porumbiî.

i tunuri sute bubuiau...

Se cltin pmîntul

!

i miî de boambe vîjieau

Trecând în sbor ca vîntul.

edea ascuns Turcu 'n ocol

Ca ursu în vizunie.

Pe când trgeam noî tot în gol,

El tot în carne vie...

inte er dibaciu tunar,

Cci toate-a luî ghiulele

Loviau turcescul furnicar,

Ducând moartea cu ele.

Dar într'o (,li veni din fort

Un glonte, numai unul,

i bietul inte cc^u mort,

Imbriându-î tunul.
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Pe-O noapte oarb Bran i Vlad

Erau in sentinele.

Ferbeâ vzduhul ca un Iad

De boambe, de rapnele.

In zori gsit-am pe-amândoî

Tîaî de iatagane,

Alture c'un moviloiii

De leuri musulmane.

Sermaniî! bine s'au luptat

Cu lifta cea pgân,
i chîar murind eî n'au lsat

S cad' arma din mân.
Dar ce folos ! ceata scdea 1

'acuma rmsese
Cinci num.aî, cinci flci din ea

i cu sergentul ese!..

Veni i diua de asalt.

Cea (^i de sânge ud I

Prea tot omul maî inalt

Fa cu moartea crud.

Sergentul nostru, puiu de zmeii.

Ne c^is' aste cuvinte :

«Cât n'om fi morî, vcî cinci i eu

«Copii, tot înainte!»
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Fcând trei crucî, noî am respuns:

«Amin! i Doamne-ajut I»

Apoî la fug am împuns

Spre-a Turcilor redut.

Alelei! Doamne, cum sburau

Voinicii toi cu mine!

Cum eî la anurî alergau

Cu scri i cu faine!

îat-ne-ajunî !... înc un pas.

Ura! 'nainte, ura!..

Dar muli remân fr de glas.

Le'nchide moartea gura!

Reduta 'n noi repede-un foc

Cât nul încape gândul.

Un ir întreg s'abate 'n loc,

Dar altul îî ia rîndul.

Burcel în an moare sdrobind

O tidv pgâneasc.

oîmu 'n redan cade rcnind :

«Moldova s treasc!»

Doî frai Clinî, ciuntii de viî,

Se svîrcolesc în sânge
;

Nici unul îns, dragi copiî,

Nicî unul nu se plânge.
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Atunci viteazul Cpitan,

Cu-o larg brazda 'n frunte,

Strig voios: «Cine-î Curcan

*S fie oTm de munte!»

Cu steagu 'n mânî, el sprintenel

Apuc'o scar 'nalt.

Eu cu sergentul dup el

Srim de la olalt.

Prin foc, prin spgî, prin glonî, prin fum,

Prin miî de baionete,

Urcm, luptm... îat-ne-acum

Sus, sus, la parapete,

AUah ! AUah! Turcii rcnesc.

Srind pe noî o sut.

Noî punem steagul românesc

Pe crâncena redut.

Ura! mre se'nal în vînt

Stindardul României!

Noî îns zcem la pmînt.

Clui prada urgiei !

Sergentul moare uerând

Pe Turci' în risipire.

Iar Cpitanul admirând

Stindardu 'n fâlfire !
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i eu, când ochii am inchis,

Când mi-am luat osânda:

«Ah! pot s mor de-acum, am ^is,

«A noastr e isbânda!»

Apoi când îarî m'am trezit

Din noaptea cea amar.

Colea pe rni eu am gsit

Virtutea Militar !.

.

Ah! da-o-ar Domnul s-mî îndrept

Aceast mân rupt,

Sâ-mî vindec rnile din pept,

Iar s me 'ntorc la lupt,

Cci nu-î maî scump nimica az

Pe lumea pmînteasc
Decât un nume de viteaz

i moartea vitejeasc I

Rlirccscî, August 1877.

(

Â
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SERGENTUL

Oe drumul de costie ce duce la Vaslui

Venîa un om, cu jale cjicând in gândul luî

:

<Maî lungâ-mî pare calea acum la 'ntors acas. .

«A vrea s sbor, i rana din pulp nu me las 1 >

Si bietul om slab, palid, avend sumanul rupt

i o cme rupt buci pe dedesupt,

Pâeâ trgând piciorul încet, dar pe-a luî fa
Sbura ca o lumin de glorie mrea,
i 'n ochii luî de vultur adâncî, vioi i marî

Treceau lucîoase umbre de eroî legendarî.

Opinca-Î era spart, cciula desfundat

Dar fruntea luî de raze prea încoronat.
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Calic-î era haina, dar strlucîaîj pe ea

i crucea Sfintul Gheorghe a României Stea.

Românul venîâ singur pe drumul plin de soare,

Când eat c aude fanfare suntoare

i vede nu departe în faa luî venind

Un corp de oaste mândr în aur strlucind.

Erau trei batalioane de garda 'mperteasc

Mergând voios la Plevna cu dor s'o cucereasc.

In frunte-î Colonelul seme, pe calu-î pag,

La bravii sei tovari privîâ ades cu drag,

i inima în peptu-i btea cu foc, deteapt.

Cci el vis, privindu-î, la lupta ce-î ateapt.

De-odat' el d cu ochii de sarbedul Român
Ce stase 'n Ioc la umbr, sub un stejar btrin,

i mult se minuneaz i nici c-î vine-a crede,

Când crucea Sfintul Gheorghe pe sinul luî o vede.

'opresce regimentul, îar bravul Colonel

Se 'nchin la drumeul, s'apropie de el

i-î cjice cu blânde: —«De unde viî, strine?»

— «Vin tocmai de la Plevna.»—«Cum e acolo?»— «Bine.»

— &Dar aste decoraii cum, cine i le-au dat?»

— «Chiar Domnitorul nostru 'al vostru Imperat.

>

— «Dar pentru care fapte ?»—«tiu eu ?.. Ci c drept plat

«C am luat eii steagul reduteî... i pe dat
«Cu el, strepunjîî de glonurî, ne-am prbuit în an...»

— «Dar ce rang aî, voinice?» — «Am rang...deDoroban!»
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Atunce Colonelul, dând mâna cu Sergentul,

Se'ntoarce, d un ordin... Pe loc tot regimentul

Se'nir, poart arma, salut cu onor

Românul care pleac trgând al luî picior.

I

Mircesci, Decembre 1S77.

I
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PSTORII I PLUGARII

Oriviî pe cele dealuri înalte, invert^ite,

Pe-acele largî poene cu flori acoperite,

Privii", strini de lume, pstorii ceî Românî

Aproape de-a lor turme pzite de-aî lor cânî,

Trind o vîa lin în taînica natur,

Cu buciumul în mân, cu fluerul la gur.

Cereasca limpe(,lime, precum într'un isvor.

Alin se oglindesce în sufletele lor...
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Voî toi care de diniî aî rîs fr mustrare,

Jos capul, o 1 nemernici lovii de admirare.

Un palo de isbând exist 'n ori ce fer.

In tot pstorul ast(^î exist-un scutier

!

Privii pe cea câmpie frumoas, roditoare,

Plugariî, muncitorii lucrând in foc de soare.

Pe faa lor cea blând, pe ochiî lor cel viî.

Adie boarea dulce din verc^ile câmpiî.

Sub mâna lor e sapa, hârleul, coasa, plugul.

Alture cu diniî staii boiî purtând jugul.

i tot ce-î înconjoar, deal, lunc, es, isvor,

E pacînic ca blândeea din sufletele lor.

Voî toî, care de diniî aî rîs fr cin.
Jos fruntea, o 1 nemernicî c^uî în umilin.

O spad'a resbunreî exist 'n orî ce lan.

In tot Românul ast(^î exist-un Doroban

!

Mircescî, Novembre 1877.
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V

FRAII JDERI

/^ ger, e întuneric ! Nori negri dui de vînt

Se târe pe esurî, se las pe pmînt
Ca aripi uriee de paseri nevec^ute

Ce cur de sânge vî, anuri i redute.

E vînt cu ploae rece i noapte cu fiori,

Cci umbra e esut de fulgeri trsnitorî.

Nu-s îns focuri nalte de a cerului furtun,

Dar fulger mii' de tunurî ce n zare crunt detun.

I
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L'a lor lumin ro în clip se ivesc

Marî tabra de oameni armai ce se pândesc,

i crâncene redute, i 'n dos de parapete

! Vpi de ochî selbaticî, luciri de baionete.

Românii uc^î la pele, flmânc^î, lipsii de foc,

In anul lor, sub arme, stau gloat la un loc.

De moarte i nevoe rîc^end cu nepsare...

Voînicî eî sînt la lupt, voinici i la rbdare!

-cMeî oameni!» cjice unul, un oîm de la Bicaz,

«De mult ne spal cerul cu ploae pe obraz!

«Mânî, când s'a face cjiu, Jder Neagu, fr veste

«Frumos a s ne-apar cât Albul din poveste.»

— «Urît, frumos, alb, negru, eu nu sciu ; dar ce sciu,

«Sciu c halal de Turcul ce-oiu întâlni de viu.>>

-«i ce-aîs-î faci, meî Neagu ?» — «S-1 hituesc, frtate

«Pan' mi s'a usca bine cmea de pe spate.»

Toi rîd... dar ce reteaz deodat rîsul lor ?

O bomb vine,-o bomb, al morii meteor

!

Toi ved moartea cu ochii!. .un vaet: «Ah mor!..»— «Cine,

«Cine-î ucis?»— «Eu, Neagu... me duc. ve las cu bine.»
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«Sermanul!» c^ic Românit, grindu-1 trist de-arîndul,

«Nici c'aii avut el parte s-î împlineasc gândul 1

«Mult au s-1 mai boceasc neveste i copile !>

— «He !... Dumnezeu s-1 erte !.. ce vrei?., n'au avut cjile.

— «Dar unde-î Jder mezinul.'»—«De paza colo 'n an,
«Unde-au perit asear un zmeu de doroban.»

— «S-Î spunem, s nu-i spunem, c î-a murit friorul :>

— «Ba s tcem maî bine, s nu-1 ucig dorul.

t

In capStul din dreapta al anuluT, în tin,

St singur la o parte un om care suspin,

Cci are-o presimire ce-î tot menesce-a reu

i-Î duce, duce gândul mâhnit la frate-sgu.

El e osta de frunte, Jder Nistor, vîntorul,

Ce intr 'n Turci nprasnic cum intr 'n cârd omorul

i-î place pe câmp neted cu durda s vîneze

Cumplii Bai-Buzuciî i fearele Cerkeze.

De-asear 'n sentinel Jder ede tot la pând,

Gândind la bîata-î mam cu inima plpând,
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Visând l'a luî mireas cu sufletul duios,

Privifid la Turci în fa cu ochiul scnteîos.

Dar vîntul sufl' a earn, dar ploaea cade 'n unde

Prin haîne pân' la oase Îngheul îl ptrunde,

i 'ncet el simte somnul c vine pe furi

De'ntinde peste ochi-î un vel paingeni.

jder lupt, umbl, cânt, nevrend ca s se culce,

Dar somnu-î vars 'n crieri beia luî cea dulce,

i el pe nesimite învins întunecat,

Se reazem de puc 'adoarme cltinat.

De-odat i se pare c vede pe-a luî mam
Ce vine, îl atinge la ochî cu-a eî nfram
i-î (^ice : <Te trezesce copile, dragul meu!
«\^in dumanii! te-ajunge prin somn pecatul greu!

Tresare vîntorul !... Doî spectri se arat

Nlându-se prin umbr cu arma ridicat!...

«Ho! fear, ho!> el strig, i 'n clip viu, detept,

Pe dumani îî strpunge cu baioneta n pept.
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Din doî unul c'un gemet ofteaz, cade, moare,
Iar altul cu durerea luptându-se n picioare,

Se 'ncrunt, se rpede ca lupul crunt la Jder
i-î face-o brazd larg la bra cu-al seu hamger,

Apoî se prbuesce alture cu mortul.

Jder dice-atuncî, niustrându-1 «De ce i aî lsat cortul r

«i ce ctaî, pgâne, aice 'n anul meii?

«î-au fost urît de vîa?.. Amar de capul teu!»

i aprig, cu mânie •ridic stratu 'n aer

S sfarme peptul duman ce scoate-un jalnic vaer.

Dar când s dea: «Stî, frate!» îî (^ice-un glas iubit,

«Nu-î drept s daî lovire vrmaului rnit !>

Jder st, arunc arma, s'apropie 'n tcere
De Turc, îî leag rana, alin' a luî durere

;

Apoî, când vine qliua, pe Turcul le?inat

II poart 'n ambulan qlicând : «Poftim vinat!»



VI

CPITANUL ROMANO

<>e dase trei asalturi redutei neînvinse,

Tustrele îndrznee i crunte, dar respinse.

i câmpu 'ntreg de sânge acoperit er,

i, cuib grozav de moarte, reduta fulgera.

In anuri trupuri multe grmad, resturnate,

i altele strpunse, pe dâmburi acate,

Formau un crud spectacol ce lumeî aret

Cum scie Pedestraul în foc a se lupta.

Romano Cpitanul de trei orî cu aî seT,

De trei orî ajunsese la anuri cel înteî,

'acum retras, de-o parte, strînge coloana-î rupt.

Cu ea s se arunce de-a patra oar 'n lupt.
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De-odat... cine-ar crede!... un aspru colonel,

Eind de nu sciu unde, pesce drept la el

i-î ^ice : «Cpitane, nu-mî place-a ta purtare,

«Staî tot în urm!»
— ?Cine?...» rcnesc in tulburare

Osta.?iî luî Romano arî, rumeni pe obraz,

«El! Cpitanul nostru!., din toî cel maî viteaz!»

— «Tcere, copiî!» strig Romano la mulime,

Apoî spre Colonelul c'un aer de mrime
Se 'ntoarce, ii mesoar c'un ochiu plin de dispre

i-î (^ice : «Colonele, de eti i îndrzne

«Pre cât nedrept i aspru, te 'ndemn s viî cu mine

«S ve^î de sciu la moarte s merg cum se cuvine..

«Copil!.. Zor înainte l'al patrule asalt.»

—Ura!., respund ostaii... îar el pe calu-î "nalt

Pornesce înainte, deprins a merge 'n frunte,

i sboar... dar un glonte, un sol al morii crunte,

lî vine drept in cale i-î se opresce n pept.

Atunce Cpitanul pe cal stând înc drept,

Rcnesce : c Colonele !... departe etî... rspunde

«Cine-î în cap i 'n coad.'.. Eu unde?., i tu unde?..>

Apoi, sdrobit, el cade i moare lin, zimbind.

Cci vede în redut volnicii" luî srind.



VII

HORA DE LA PLEVNA

/^olo 'n Plevna i 'n redute

Staii pgânii mii i sute,

Stau la pând tupilai

Ca zvozî de ceî turbai.

Las' s ead mari i mici.

Tragei hora, mei voînicî!

Sus, în tabra turceasc

Dat-aîi tusa mgreasc.
Rpcîugoiî crunt tuesc,

Cu ghiulele 'n noî stropesc.

Las' s crape, micî i mari.

Tragei hora, mei tunarî 1
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Jos in vale, pe câmpie,

Ba-Buzucî de cspie
i Cerkejî mereî cumplii

Rup cu dinii din rnii.

Ls' s rup... rupe-î-ai!

Tragei hora, Clrai!

Diua, noaptea gloniî plou,

Tot pmîntu-î ud de rou.

Nu e rou din senin,

Ci e sânge de cretin.

Las' s ploae ca din norf.

Tragei hora, Roiori!

Eaca me !.. din parapete

Vine-o scroat ca s fete

Opt godaci 'un godcel.

Toi cu rîtul de oel.

Las' s fete niiî de miî.

Tragei hora, meî copiî

Ne-a veni i noue-odat

)i de plat i resplat
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Sâ-1 aducem la aman

Fe Gaziul de Osman.

Viei., ura!., la Balcani!

Tragei hora, meî Curcani

Cât e negru, cât e soare,

Moartea ede pânditoare

i prin anuri i prin ripî,

i tot bate din aripi.

Las' s bat pân mâni...

Tragei hora, meî Români

!



VIII

HORA DE LA GRIVIA

TTata luî Gazi-Osman,

Grivia poart'un colan,

Un colan tot de oel...

Gîoac fulgeriî pe el.

Aleleî ! de l'a lua,

Inapoî nu l'a maî da

!

Mândra 'n cale mî-au eit,

Doru 'n mine-au rsdit
i de-o lun pân' acum

Resdit me ine 'n drum.

Fa, colanul îoîii lua

i 'napoî nu loîu maî da!
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Puic scump de viteaz,

Nu m'aduce la necaz,

C 'ntr'o (^i m'oîu da prin foc

i te-oîu prinde de mijloc,

Iar colanul î-oîu lua,

i 'napoî nu 1-oîu maî da

!

Tu eti vi de pgân,

Eu sint vi de Român !

Bun etî de srutat.

Dar i eu bun de luptat

!

Eu colanul î oîu lua

înapoi nu l'oîu maî da!

Fa, deschide-mî sînul teu,

Cât îs blând la graiul meu,

Xu me face s te-atept

i s dau cu tine pept.

Pept cu tine de voîu da

Deu, colanul î-oîu lu..
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Tot aa mri-am grit

!

Intr'o cji m'am rpecjit

'am pus mâna pe colan

i pe fata luî Osman.

Alelei 1 Grivi, fa,

înapoi nu te-oîu maî da !



MARUL CLRAILOR

>omân verde ca stejarul,

Rîd de dumani i de moarte

!

S-mî treasc armsarul

i prin gloni" s me tot poarte

!

Saî, voinice i necheaz

Ager, falnic ca un zmeu.

Cci am inim viteaz

i credin 'n Dumnezeii !

Cât mî-a sta mâna voinic

Pe-a mea pal osteasc,
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N'aib grij de nimica

eara mea cea Româneasc

!

Saî, voinice, i necheaz

Ager, falnic ca un zmeu,

Cci am inim viteaz

i credin 'n Dumnecjeu

!

Cu-al meu suflet, cu-a mea pala,

Cu-al meu oim albit de spume,

In dumani vom da nval,
De s'a duce vestea 'n lume!

Saî, voinice, i necheaz

Ager, falnic ca un zmeu,

Ccî am inim viteaz

i credin 'n Dumne(^eu!



X

ODA OSTAILOR ROMAnI

Tuni' ostai aî criî mele, înseninai cu stea în frunte!

Dragii ineî vultanî de cânipurî, dragii meî oîmanî de

[munte I

Am cântat în tineree stremoeasca vitejie.

Vitejie fr seamn pe-acel timp de grea urgie,

Ce la vechiul nostru nume au adaos un renume

Dus pe Dunrea in Mare i din Mare dus în lume

!

Vin acum, la rîndul vostru, s \ 'aduc o închinare,

Vin cu inima crescut i cu sufletul maî tare,

46001. — Aitcsandri. — Foesii. II. 30



466 ODA OSTAILOR ROMÂNI

Ca eroi de mari legende, vin sa ve privesc în fa,
Voî, nepstori de moarte, dispreuitori de via,
Ce-aî probat cu-avîntul vostru lumeî pus în mirare,

C din vultur vultur nasce, din stejar stejar resare

!

De la Domn pân' la opinc, duT de-o soart norocoas,

V'aî legat în logodire cu isbânda glorioas

'aî fcut ca s pricepem a trecutului mrime,

Mesurându-ve de-o seam cua strmoilor nlime,

'aretând, precum prin nouri mândrul soare se arat,

Cine-am fost odinioar, cine îar vom fi odat !1

S trii, feciori de oaste ! Domnul sfînt s ve ajute

A strbate triumfalnic în ceti i în redute.

Ca la Rahova cu tunul, ca la Grivia cu sborul.

Ca la Plevna unde astzi ceî întâi ai pus piciorul,

Înfruntând pe-Osman-Gaziul, i prin fapt de brbie
Ridicând o ar mic peste-o mare 'mperiel

O, viteji de vi veche ! Aucjliî în deprtare

Acel vuet fr nume ce resun ca o mare ?

Sînt btile de inimi ale 'ntreguî neam al nostru

Ce adun ^i i noapte dorul luî cu dorul vostru,

Sînt versrile de lacrimî pentru-acel care se stinge,

Sînt urrile voioase pentru-acel care învinge

!
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O ! Românî, în faa voastr, colo 'n taînica cea zare,

Vedei VOI o raz vie care 'ncet, încet resare

Strbtând prin umbra deas de lungî secuii adunat ?

E voîosul fapt de ^iua mult dorit, mult visat,

E lumina re'nviereî, e luceafrul sperreî,

E triumful luptei voastre, soarele neatârnreî

!

Dragii meî ! din focul luptei oeliî când v'eî întoarce,

La cmin unde Românca ateptând, suspin, toarce,

Tot poporul: rud, frate, sor, mam i printe,

Ca la Domni, cu pânî i sare, vor ei voue 'nainte
;

Ccî din voî fiete care poart 'n frunte o cunun
i de gloria de astcjî i de gloria strbun.!

Pas dar ! pas tot înainte! timpul vechiu din nou zoresce!

Viitorul României datau mugur ce'ncolesce

!

O, copil! de voî sînt mândru, simt acea mândrie mare,

Care cresce cu mrirea unui neam în deteptare.

Mî-am ve^ut visul cu ochii, de-acum pot s mor ferice

!

Ast(^î lumea ne cunoasce: Român, c^ice. Viteaz, (^ice.

Mircescî, 28 Novembre 1877.



EPISTOLA GENERALULUI FLORESCU

^mice, vreî s afli ce fac i cum tresc

In cuibul singuratic în care me gSsesc

Departe de-ale lumeî petreceri variate,

Cu intrigi de tot soîul amar înveninate?

Me'ntrebî cum nu îaii parte la lupte sgomotoase,

Politice numite... dar nepoliticoase?

Cum eu, odinioar de lume Iubitor,

Eu pasere pribeag, eu vecînic cSltor,

Ml-am strîns acum aripa de cale ostenit,

i staii în nemicare ca apa'n loc oprit?
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Aceasta-î o enigm ce vreî ca s'o explic :

Prea binel.. Cer cuvnitul, dup'obiceîu, -i (^ic :

«Ce fac?» — Pe scena lumei privesc cum se lipesce

Invidia duman de tot ce strlucesce

i-1 roade ca un verme ascuns sub un stejar,

Cercând ca si restoarne cu-al !-eu venin smar.

cCum vieuesc?» — Ca omul ce fapte n^arî viseaz

i scumpe suvenire de prin trecut vîneazS,

Ca s-î mânge mintea de proasta comedie

Ce-o joac interesul i trista mielie

lubîam odat lupta... dar lupta cea leal

Pentru-o idee mare, frumoas, triumfal,

In care lupttorii cu inima 'ndrsnea,

Prin arme fr pat se atacau în fa.
Xuniind ori-ce lovire piezi : y>/^;/Zf',

i oarba clevetire : baloas infamie !

Acum, in loc de arme curate, lucitoare,

Eu ved c se prefer hulirea mânjitoare.

Oricine st n aren de tin are parte...

Eu, nedeprins cu tina, me in de ea departe
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'atept s ved sub trsnet hidoasa pocitur,

Care a sdit în ear invidie i ur.

Pe când eram noî tineri, Florescule amice,

Pe când orî-ce sperare murîâ, nscând, aice,

Avut-am un vis mare, o nobil dorin,

De-a scoate România din trista-î umilin

Prin jertfe, prin virtute, prin strîns înfrire...

Toi într'un gând, cu toiî unii într'o simire,

In batalionul sacru voîoT ne luam rîndul,

i fie-care 'n parte-î c'un dor îi hrnîâ gândul,

Eu, s detept prin cânturT mrirea strmoeasc.

Tu, s re'nviî pe lume armata-î vitejeasc.

— D ~)r tainic, vis feeric, sublim nebunie,

Avînt seme i falnic de falnic junie 1

Atunci al nostru suflet prin nori luându-î sborul.

Cu aripa-î uoar lovîâ chiar viitorul,

i orî-ce stvili nalte, fantasme 'ngrozitoare.

Periau în ochii notri ca negurile 'n soare.

i iat c prin munc i anî de struin
A dat i flori i road puternica-î credin.

Din sinul eriî noastre o mândr oaste-apare,

Menit ca s 'ntreac a lumeî ateptare,
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Prin fapte glorioase din tinipurî de-alt-dat...

Ea sboar 'n foc, i ese cu fruntea ncoronat.

O! ce mândrie mare simit-aV tu ca mine!..

Dar ce amrciune s'a revr.sat în tine,

Ve(;^end fecforiî notri pind mre nainte,

i tu... uitat de-oparte, tu, bunul lor printe!

Noî toî, din deprtare, pe-al moreî câmp de prad
Ctam a zri 'n soare lucind btrîna-î spad,

'a noastr ostime, in foc îuindu-î pasul,

Dorîâ, cerea, prin tunuri ca s-î aud glasul,

Cci ast vie, jun, eroic armat.

Sub Cuza i sub Carol prin tine-a fost creat,

i ie cu dreptate se cuvenîâ onorul

Frunta dea fi în lupt, tu, organisatorul I

i îns tu, victim de-o oarb prigonire,

Aî fost ca un netrebnic lsat în prsire I

Netrebnic, tu netrebnic!.. De când, o! Doanme, *n lume

Lumina cailei poart al nopeî negru nume?

De când netrebnic este acel ce cu iubire

Consacr'o vîa 'ntreag l'a patriei mrire?
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De când netrebnic omul cu inim mrea,
Ce'n lupta pentru ear ofer bra ^i vî.i ?

De când netrebnic eful ce, ori cum bate vintul

îi aper stindardul i-î ine jiirmintulr

Amice, fii în pace, alin" a t.i durere ..

In tot oteanul ast(,li tu ve(^î o niângere,

Ccî astt^f tot Românul cunoasce, simte n sine,

C arma strm )easc s'au ascuit prin tine...

i când prives..! stindardul cu ochi plinî de uimire.

Stindardul viu tresare cu-o mândr fâlfire !..

Mircescî, 4 Ianuarie i8;6.

i



XTÎ

EROII DE LA PLEVXA

IDe drumurî, prin orae, prin sate, prin zpada,

Se ved, sau singurateci trecând, sau in grmadn,

SSrmanî în haine sparte, prin care intr gerul

i'n mduv petrunde maî crâncen decât ferul.

Goî, sarbe^î, rupi de foame i obosii de trude,

Triti, tremurând de friguri sub frigul erneî crude

i intin(^end la oameni o mân tremurândâ...
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Ce-î ast srcime i goal i flmând?
Eroii de la Plevna !... lat-î ! Ah? cine-ar crede:

Le plânge chTar de mil tot omul care-î vede,

i eii, plâng de ruine... în ara ospeieî

S ved cerând poman vitejii Roniânieî

!

Aceste brae, care împins-au cu putere

Pe ar la 'nlime, pe duman la cdere,

Sunt goale !... Aste picioare, ce urme glorioase

Lsat-au pe trimul redutelor fioroase,

Sunt goale, degerate !... Aceste frunî, ce-s demne

S poarte ale mrireî strlucitoare semne

Sunt goale, o! ruine!... Sunt goale, o! cru(^ime ! .

Eu cat eroi in eîuru-mî i ved numai victime !...

Ce crim le atrage pe cap aa osând ?

Ce crim?... Lupta mare pe câmpul de izbând!

Ce crim?... Eroismul, sublima devotare

Pentrii-aperarea ereî 'a eî neatârnare !. .

Alture cu dinii se vede o alt turm
Sub criveul nprasnic, ce inima le curm.

J
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Turme de robt. goî, vinei, de boale gârbovii,

La trista exilare de soart osândii.

Eî merg tîmpiî sub biciul restri^steî nemiloase,

Ptruni de gheaa erneî i-a morii pân' Ia oase,

i ast-fel suferina mult oarb i nedreapt

Au pus copiiî notri cu eî pe-aceîai treapt,

Cât nu poî a distinge din toi suferitorii

Nici care sunt îiuiniî, nici care 'nvingtoriî.

Eî bine, 'n ast ar, ce suntem noî ?... i cine

A îndrznit s'arunce în noî cu-aa ruine,

Ca s vedem Mrirea cc^ut 'n îngîosire

i Eroismul sacru pltit cu umilire?

Cunu? dup' atâîa secolî de oarb ntunecime,

Ostaii României cu suflete sublime

Aprinsau luminosul al re'nvierei soare.

Ca el s ni-î arate în stremî umilitoare r

Cum ? Domnul i oteanul, cum r ara i eranul

înfrunt greul, moartea, pun în genunchî dumanul,

Ca 'n (^iua re'nturnreî, armata'nvingtoare

S par-o pat neagr pe-a ereî serbtoare ?

Ah ! dac sunt nemernici, ce ved cu nepsare

Româna demnitate lovit-aâ de tare.
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Eu n'oiu comite crima do a c^ice prin tcere :

«Dispre pentru bravur! dispre pentru durere!»

Eu ce-am cântat eroii, eu care nicî odat
Pe fruntea României n'am suferit o pat,

Nu pot, când ved eroul c mâna î-o Întinde,

S stpânesc revolta, ce 'n sufletu-mî s'aprinde,

Nu pot s stau în pace, când ved cu oerire

Batgîocura infam pe biata omenire !

III

O I eara mea, o ! mum de nuoî i marî strbuni

Tu ce-aî respins, vnteaz, atâtea marf furtunî

!

Ce soart ne'mpcat urzete pentru tine

Ruginea 'n loc de fal i reu 'n loc de bine?

Ce mân fâr'-de-lege, ce bra cumplit de fer

Lovete a ta frunte, când ea se'nal 'n cer?

Ce geniu orb de ur în ghiarele-î te frânge

i 'ntinde pe-al teu soare un doliu ro de sânge?

Cerutu-î-au copiii în (^ile de urgie?

I-aî dat cu abnegare, î-aî dat chîar cu mândrie;

I-aî dat vioi i tinerî, voinicî cu flori în fa,
Plini de curaj cu toiî, cu toii plinî de via,

î-aî c^is: «Ve ducei, mergei cii-avint de bucurie

«La moarte chiar, când moartea e sacr datorie.
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i când ,mi veî întoarce, s-mî revenii ferice,

.Toi înstelai pe frunte cu mândre cicatrice

«Maî junî, maî târî, maî veselî, maî falnici, maî vioi...

«S mi se prind ochiul pe dragii meî eroî!»

S'au dus fecîoriî oasteî pe calea strmoeasc,

S'au prins cu moartea crunt la lupt voiniceasc,

i au eit din lupt vitejî, învingetorî.

Scldai în al lor sânge, puternicii feciori !...

Eî bine! oameni vitregî cu inimele sterpe,

Legai de cârma eriî cu ncolcirî de erpe,

Voî, care-aî stat departe de foc i de dureri,

Cum aî re'ntors copiii la sinul bietei erî ?

Privii-î!... Goî i sarbe(,1i', ca robi trii în lanuri!

Triti, fârmaî, sermaniî ! de ger pe câmpî, prin anurV,

Ologî, ciuntii, o! Doamne, redui la nimicie

Prin chinuri plsmuite de-a voastr mielie!

Privii-î, i printr'îniî privii în deprtare

Funebra hecatomb lsat 'n lepdare,

Alture cu Plcvna, pe câmpul de btae

IV

Acolo n miezul nopii a lupilor potae



478 KROIÎ DE LA PLEVNA

Când vine s desgroape morii, urlând a moarte,

Mulimea degerat i prad crudei soarte

Se scoal, se adun lsând a eî morminte,

Armat de scheleturî, irag de oseminte,

Prin care vîntul erneî ptrunde uerând.

Ea se aaz 'n rîndurî, se mic trem irând.

Pe Grivia se urc i st ca s rivneasc

Pe-aceî ce-au avut parte de moarte vitejeasc.

Apoi de-odat crâncen, cu braele uscate,

Ea face-un gest, un singur, dar cel inaT crunt din toate,

Cci ve denun lumeî cu gestul eî suprem !...

Amar de cine-a trage al morilor blstem !

Mircesci, Februarie, iS

I
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XIII

DAMELE ROMÂNE

URMARE LA POESIA : EKOIÎ DE LA PLEVXA.

"PVar s ne 'ntoarcem ochii spre-a cerului lumin,

L'augusta caritate ce mânge î-alin,

Strîngând nenorociii sub aripa-î cereasc,

Versând un dulce balsam pe rana omeneasc,

i prin a eî veghere i prin a eî zîmbire,

Fcând ca s dispar cumplita suferire.

O ! VOI ale-omenireî desmerdtoare stelei

Voî, floarea i cununa i fala ereî mele!



480 DAMELE ROMÂNE

Tu, Doamn 'ncoronat de-a Binelui splendoare,

Ce mângî cu-a ta mân ostaul care moare!

Voî nobile Românce cu suflete 'ngeretT,

Voî ce-aî mrit prestigiul nobleei românetî,

Onor, respect, credin i adorare voue

!

Pe inimele noastre se Ias-o dulce rou,

Când ve privim în haîne de sfîntâ Caritate

Splând al luptei sânge cu mânî aristocrate

i luminând poporul prin Legea Provedineî:

C nu exist ranguri în faa suferinei,

O ! cât va tri eara ea-î va aduce-aminte

De-a voastr abnegare, dea voastre fapte sfinte,

i ceî rnii vor spune cu drag jos în popor

Cum aî veghîat, blânc^f îngeri, la cpetâîul lor.

Vor spune, i cu dînif, uîmit, voiu spune eii

Cum din al eriî suflet aî ters amarul greu,

Probând, c de sunt oameni ce lesne au dat uitrei

Eroii de la Plevna, martiri aî nepreî,
Voî, inimi simitoare, aveî spre mângere
Respect pentru bravur, respect pentru durere

!

Mircescîf Februarie, jSyS.



XIV

FOCLOXUL LUI PENE

>ene st pe câmp de paz.

Xoaptea-î neagr 'n jurul seu.

El intete ochi s vaz
Ochiî dumanului reu.

Dar nimic nu luce 'n zare.

Zarea-î oarb, ceru-î orb.

Prin cumplita 'ntunecare

Trece-o boamb i un corb.

46001. — AUf.sandri. — Poesii. II. "1
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Pene st i se gândete

La cminul strmoesc,

La iubita ce-1 iubete,

La prinii ce-1 jlesc.

Apoi terge cu oftare

Doue lacrimi într'ascuns,

i îar cade 'n cugetare,

De un tainic dor ptruns.

Pene cuget i c^ice:

«Ce minune de odor

«S duc eriî când d'aice

«M'oîu întoarce 'nvingtor r

«S-î adun comori strine?

«Robi în cârduri s-i' adun:

«Ba-î maî bine, zeu, maî bine

'«Drept poclon s-î duc un tun r ..»

Pene, om de omenie,

Sare 'n Plevna dintr'un sbor

i apuc 'n brbie
Tunul cel maî tuntor.

eriî luî apoi cu fal

Dându-1, (^ice: «F din el

«O coroan chiar regal,

«O coroan de oel

!
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«i cu dînsa 'nlaurete

«Domnul nostru norocos,

«Ce ne au dus, dus vitejete

«La rsboîul glorios.

«El Virtutea militar

«Icî, la pept, mî-aii aninat.

«Eu îî daii, re'ntors in eai,

«O coroan 'un regat.»

IO Maiu 1881. Mircescî.

Convorbiri literare, XV, iSSl— S2, p. 122.



XV

PRIMELE OBUZURÎ

<>ub cer senin, albastru, lin Dunrea la vale

Coboar maestoas, lind undele sale.

Pe câmpî cu earb coapt, prin rediurî de stejar,

Pe insule ce 'n ap încet scc^end dispar,

i 'n cursu-î oglindete de-a stânga Calafatul,

De-a dreapta sa Vidinul, în veci ne'nstrinatul.

1

I
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Cetate 'nc fecioar sub paz de pgâni,

Ce pare c ateapt nval de Români.

Lin Dunrea se scurge spre marea, fr valurî.

Dar iat se 'ncreete, cci a zrit pe maluri

De-o parte-un leu, de alta un tigru sângerat.

Ce se pândesc cu ochiul aprins i tulburat.

Deodat Carol Domnul, urcat pe-o baterie,

Vidinuluî din fa s'arat cu mândrie.

i face-un semn. Tunarii dau foc... Un sol de fer

Din tun pornete, sboar, se'nal 'ntâî pe cer

i cade-apoî în sinul cetii, ce tresare,

Vestindu-î România î-a eî ne-atîrnare !

Vidinul se trezete din invechitu-î somn,

El vrea s nimiceasc i ear 'al eî Domn.



486 PRIMELE OBUZURI

Incarc'un tun gigantic, spre Carol inta drege,

Dar prima-î detunare ii proclameaz Rege!

Iar Domnul, zimbind vesel, în ochii tuturor, m
Salut cu-a luî spad obuzul trector

i cjice : «Mult îmî place aceast armoniei

«Strigai, copiî : treasc iubita Românie!»

Un ura 1 clocotete pe rîul deteptat

i el cu drag încinge un nou, viteaz Regat

!

Castel Pele, Oct. 1886.

Dup manuscriptul aiitorult.



ÎVI

rOxMAnxa de la grima

JTn an se 'nainteaz spre groaznica redut.

In el, din zori, Românii primesc ghiulele mii.

'aâ plou cu glonurî, cât ef remaî o sut,

Se ntreab intre diniî de-s inc printre viî.

Altureo Românc, expus 'n nepsare

La tot ce duce moarte cu svon nepomenit,

Gâtete-o mmlig ferbinte de gustare,

Intr'un cîaun de schij, sub dâmbul prbuit.



488 ROMÂNCA DE LA GRIVITA

O 'ntreab Cpitanul: «Leli, nu î-e team
«De bombe, de rapnele ce sboar 'n jurul teu.-»

Respunde Româncua : «Xicî nu le bag în seam.
«De lucru au i ele, de lucru am i eu.t

Dup manuscriptul autorulu':.



NOTE

VII. Hora de la Plevna (Pag. 457).

Rpchigoii crunt tuesc

Ostaii notri dau porecla de rpugol lunurilor turceti.

Vine-0 scroaf ca s fete.

Adic o bomb.

XII. Eroii dela Plevna (Pag. 473).

S'a tiprit aici întâia oar dup manuscriptul original al poetuluî.

Sub titlu este scris i apoi ters de autor : {dedicat damelor române).

XIII. Damele române (Pag. 479).

Tiprit aici pentru întâia oar.l dup manuscriptul original al auto-

rului.
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IO MAIU 1881,

în viaa mea av-ut-am un dor î-un vis de-acele

Ce poart pe-a lor aripi resfrângere de stele,

Un vis frumos ca dorul ce nate dintr'un vis.

Prin umbr de-abie ochiul intit îl întrevede

i mintea nu'ndrznete în el a se încrede...

Dar iat!... A(^î în soare el sborul î-au deschis!



494 10 MAit- 1831

Privii ! Aceast earâ, de alte erî uîtat,

Avea asemenare cu-o ramur uscat,

Ce-o duce pe-a luî valuri torentul Dunrean.

Uimit de trista-î soart, eu o priviam cu jale

i-î tot (^iceam : «Ahl cine te va opri din cale

«Pân'a nu fi 'nghiit de-al mrilor noean?

«Respunde, creang mic, din care arbur mare

«Te-au rupt cumplitul Crive cu aspra luî suflare

«i te-au svîrlit departe de trunchiul printesc ?

«Cuprinsu-te-au în ghiare un vultur gol pe frunte?

«Fcut-au el cu tine un cuib în vîrf de munte?

«Sau fost-aî tu atins de fulsrerul ceresc?

«Mergî unde? viî de unde? i cai-e-î al teu nume?

«Maî simi în tine vîea, sau moart eti pe lume?

«Maî este pentru tine un viitor ascuns ?...>

O! stranie minune!... Cea ramur 'necat

Din tulburele spume s'aii ridicat de-odat^

i falnic peste valuri, ea astfel mî-au respuns :

«Poete! nu me plânge, n'aî grij de-a mea soart,

«Plutind, privesc eu cerul, i prin deschisa -î poart

I



10 MAiu 1881 495

«Zresc planând de-asuprâ-mî o razi din altar.

«Muli au fcut cercare din cale-a m6 culege.

«Dar n'au putut s'ating odrasla unuf Rege,

«Cci Rege e stejarul i-s vi de stejar!

«Pe malul României voiii prinde rdcina,

«î-oiu crete in putere, i fruntea mea senin

«Va trece ctre soare prin norii dumneti.
«Gigant voiu fi, cu fal privind peste-orizonurî.

•sEu port in sînu-mî lemnul din care se fac tronuri

îi arme de izbând i sceptri mperteti !^'

Au ^isl i creanga vie crescând, mândr coloana,

Xlâ pân la ceruri frunzoasa luî coroan

Sub care lumi voioase gsiau un adpost.

Ah! cine-ar putea crede i cine-ar putea spune

Cum ast luminoas, gigantic minune

Au devenit ce este din ceea ce au fost.

Aa, tu Românie, tu ear mult iubit.

De soarta-î crunt, oarb, muli secolî prigonit,

Aî re'nviat puternic, în clip, glorios.

Pe când preai menit a pere din lumin,



496 10 MAIL- 1881

Tu î-aî adus aminte de mama ta Latin

î-aî scuturat trecutul amar întunecos.

Aî fost, vaî ! prins 'ii lupt cu moartea nemiloas,

Dar smuls-aî tu din mâna-î a sa cumplit coas

i aî cules din cale funebrul siminoc.

Acum î-e calea larg i larg î-e viitorul!

Pe orî-ce 'mpedecare tu puî acum piciorul

i treci tot inainte, strigând la lume: cLoc!

«Loc celui ce se simte de vi 'mperteascl

«Loc celui cu menire în glorie s creasc!

«Loc sufletului tare! loc braului viteaz!

«Cine-au domnit pe-o lume, fie 'n mormînt, nu moare.

«Un soare ce declin, din nou renate soare.

«In somn adânc de moarte e sufletul maî treaz!»

O ! ear de marî fapte, ce pori un nume mare

!

Pe margine de groap redevenind maî tare,

Aî provocat destinul i l'aî înfrînt pe el.

i a(^i învingtoare ca 'n timpii de-alt dat,

Tu însi, tu regin, acum neatîrnat,

Depui pe a ta frunte coroana de oel.
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Onor, mrire, fal, i via, i trie

S fie a ta parte în secolî, Românie.

Oelul din coroan cu glorie-î btut.

In tain ajutat de sacra provedin,

Orî-care fapte grele preau cu neputin

Tu le-aî dorit pe toate, pe toate le-aî putut

!

Frumos, sublim spectacol e n faa omenireT,

Când un popor se 'ntoarce din marginea peireî

i pas plin de qlile pe câmpul strmoesc,

Când el îî face-o arm din lanul de-apsare

i-'n foc redobândete a luî ne-atîrnare.

Stropit i pltit cu sânge vitejesc!

Mult scump, luminoas, i vie i ferice

E <jiua când poporul se simte 'n drept de-a (,lice,

Caii fost privit în fa de însui Dumne(^eu.

Ferice de tot omul, a crui scurt vîea
Se leag cu vecia prin ast ^i mrea,
Ca prin o cingtoare de vesel curcubeu !

Sltai in pepturî inimi cu-o mândr exaltare!

Tunaî, viteze tunuri, lungi salve de serbare

!

46001. — Alecsandri.— Poesii II. •'*'
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Micai a voastre coame, vechî codri de pe plaiu

A^li Patria Român apare triumfal.

Purtând cu maestate Coroana eî Regal

i falnica chlamid a soarelui din Maiu !

Mircescî, io MaiCi, i8Si.

Convorbiri literare, XV, l 881— 82. p. 122.

1



II

IMNUL COROANEI

TAe secolî disprut in noaptea neguroas

Tu ai^î apari la lume, Coroan maiestoas,

Cu opt regeti floroane, insemn neperitor

De glorie, mrire, trie i onor.

CHOR

In veci mrire ie,

Coroan triumfal

!

Românul te salut

Cu draeoste ?i fal.



500 mXL'L COROANEI

Prin foc aî fost purtat de Timp, al lumeî faur,

Intr'un oel rsboînic schimbând anticu-î aur.

Cât soarele de 'nalt, lucind cât i el,

Treasc'a ta splendoare versat în oel.

CHOR

In veci mrire ie,

Coroan triumfal !

A(^î lumea te salut

Cu dragoste i fal.

III

O ! ^i solemn, sacr ! O ! <^i de neuîtare

!

Viteaza Românie în mândra-î ne-atârnare

Pe sine se 'ncoroan cu brau-î glorios

i 'n ochi-î viitorul resplend radios.

CHOR

In veci mrire ie,

Coroan triumfal

!

A(^î cerul te salut

Cu dragoste i fal.

Mircesci. Maiu iSSi.

Dup manuscriptul autorului.

\



III

DUP DOI SECULÎ

VIS DE EARy

Oevin uimit din lumea fantasticelor visuri,

Prin care omul pas cu vecînice mirri,

Sburând pe nori de aur, clcând pe albastre mri,

Pe fire de paingen, trecând adânci abisuri

'oprindu-se din cale pe culmi de paradisurî.

Cuprins de încântare, ptruns de 'nfiorrî.



502 DUP DOI SECULÎ

Revin din lumea neagr pe faa lumeî albe,

'aduc o feerie de stranii amintiri.

In ochi-mî scânteiaz un roiu de nlucirî,

Nlându-se la ceruri pe-o raz' a luneî dalbe,

i stele, care pleac de sus ca nite salbe,

Cc^end pe flori sub forme de zîne cu iubirî.

Pe când perdut aice in mare de zpad
Priviam prin geamul rece cum viscol sub cer

i cum vesduhul pare c tremur de ger.

Un dulce somn pe mine c(^u ca pe o prad,

i 'ntrezriî de-odat a basmelor grmad
Ce 'n lumea neve(,lut ascund a lor mister.

IV

Ve(^ui ce nu exist când ochiul e deschis.

Poemele de leagn, minuni ce le creaz

închipuirea alb de prunc, care viseaz

In cântecul de mam, sub blândul eî surîs,

Vec^uî ce în trezie nu vrea omul s creaz.

Vecjuî eternitatea in clipa unui vis...
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Prea, dup doî seculî, c me nscusem iar !

Om nou, cu nesciinâ de timpul disprut,

Fr' a simi pe buze amarul din trecut,

Fr' a simi pe umeri a vremeî grea povar.

Eram în faptul vieiî, înamorat de ear,
De tot ce-î mare, falnic, frumos, necunoscut.

VI

Pe poalele Sinaiî mergând, me rtcisem,

Atras tot înainte de-un farmec fioros

In umbra tupilat sub codru maiestos.

Pe-o culme n discul luneî o fantasm zrisem,

l plin de ademenire in fa me oprisem

C'un vechili castel, pe care sta Timpul nemilos.

VII

Pustiu er castelul, dar zina legendar

Spunea de-un Domn, ce falnic din palou-î vasal

Sciii s-î fac' un sceptru neatîrnat, Regal.

i falnic s se urce pe a mrireî scar.

El a cldit aceast zidire solitar

i de vecin ales-au Buceciul colosal.



504 DUP DOI SECULÎ

Pe vremea-î glorioas, castelul plin de vîea
Era loca feeric de vesele serbri,

De oaspei marî, de inimi cu nalte aspirârî,

De tot ce lumineaz o epoc mrea.
Acum pe dînsul zace a seculilor cea
i edera-1 cuprinde cu-a sale 'mbrirî.

IX

Versâ pe arbori luna o und de lumin,

Ce pintre frunzi de-alungul ca ploaia luneca

i cu tcuta noapte tcut s'amesteca.

De-o linite templie natura era plin

i numai viul Fele, pe apa-î cristalin

Crând scântei de aur ia vale, se mica.

Preau ccjuî în visuri adâncT, absorbitoare

Bucecîul, care poart un horbot lung de nort,

i stâncile atinse de fulgeri trsnitorî,

i brac^iî dui pe gânduri sub luna gânditoare,

Betrânî gigani, vechi marturî aî lumeî trectoare,

Frai respectai de Timpul cu pai distrugtori.
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XI

Perduta-mî cugetare în spaiul aîuririî

De ceruri i pminturî aripeleî lovia.

Priviam intit la lume, i lumea se privia

In ochii meî, mrit prin velu 'nchipuirif.

Eram vrjii... De-odat, sub farmecul vrjirii,

In turn, Ia o fereastr, o umbr se ivia.

XII

Plpând, gracioas, fiin-aeiian

!

Purta un nimb de stele pe peru-î unduîos

i haîn argintie pe umeru-î frumos.

Melancolia dulce, nocturn suveran,

Pe gura eî cu zîmbet lipind buza-I profana,

Stinsese veselia-î de cuib armonios.

xm

Cu fruntea rezmat pe mân, la fereastr,

Privia cu jale lung, cu dor nemrginit

La cerul fr margini de doruri locuit.

i vedul eî, cu sborul de pasere miastr,

Urma pe sub luceferi o flacr albastr,

O arip, un suflet, copilul eî îubit.



506 DUP DOi SECULI

XIV

Duioas contemplare!... Din plaiul de vecie

Prea c'ateapt 'ntorsul acelei scumpi minuni,

Cci o chema Ia sînu-î cu blânde rugciuni.

Pe faa-î coperit de-o jale amrîe,

O lacrim ferbinte curgea, opal vie...

Atunci se 'ntinse-un nour în dreptul albei luni.

XV

O clip de 'ntuneric i lumea prîi moart !

Tar umbra ovind cu taînice micri
Trecu prin sli deerte, se pogorî pe scri

i se opri mrea sub o înalt poart
;

Apoi, luând o lir, condus de-a Eî soart.

Se afund în codrul adânc, fr crrV.

XVI

Pe loc d'un straniu freamt toi brac^iî resunar,

Plecând ale lor vîrfurî cu drag în faa Eî,

i miî de ochi în noapte lucir de scântei,

i munii ca s'o vad în zare se 'nlar,

'a Peleuluî unde prin stânci se alinar.

Legând a sale maluri cu puni de curcubeT.
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XVII

i Ea mergea ca gândul ce-î caut norocul!

Pârendu-mî c vineaz sub brac,liî inclinaî

Iubite suvenire din timpii deprtai;

Dar pe aceast lume acum nu-î afla locul.

Steluele clipinde cu drag iî versau focul

In ochii seî albatri de dor iluminai.

XVIII

Mergea ca o nluc ce tie a sa cale

La Stânca locuit de zlne aurit,

i sta ca s asculte a lor dulci armonii.

Apoi sus, pe Cascade, pleca incet din vale

i Peleul ferice opria undele sale

Sub albele î picîoare cu tlpî trandafirii.

Mergea in Raiul Doamnei, lipit de-o nalt stânc,

i disprea in crângurf, i iari aprea.

Apoi sus, in Pocan, uimit se opriâ,

In patru orizonuri ctând s vad înc

O lume disprut în noaptea cea adânc ..

Dar numai muni i codri pustii intrezria 1
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XX

Poeana era plin de florî, de fragi, de plante,

Ce fie-care 'n frunte-î un diamant purta.

O peatr solitar pe plaiu se areta.

Acolo sttea umbra i începea s cânte.

Cu tainice cuvinte trecutul s descânte,

i 'n glasul Eî Tcerea din somn se detepta.

XXI

Pe lira sa german, în limba armoniei.

Ea spuse pe rînd basmul din vîrhil cel cti dor

'a Muzei dela Lesbos, duios, cumplit amor,

'anticele legende luî Dan. a Ciocârliei,

leJiova, Vrjitoarea, minuni a poesieî,

Cu sbor înalt, cu farmec plcut, învingtor.

XXII

Iar vechile fantasme de lira eî trezite

Eiau prin pâcla deas a tristelor uîtrî,

In juru-i stând mirate de-a lor redeteptri.

i plaiurile nalte, ca dinsele uimite.

Sub velul de trei secolî preau întinerite

Sub strarria maeie a magicei cântri.
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XXIII

De odat cântreaa ce-ascunde al eî nume

Ls s cad lira cuprins de fiori !

— Ah! Cine-îr — se'ntrebar i munî, i bra(^î, i florî.

—E Carmen Sylva, — ^ise un mare glas din lume.

Atunci lucir n zare a cailei roze spume

i visul meu i umbre se contopir in zori.

Ce-a povesti prin secuii' Legenda viitoare

De Doamna, de Regina cu geniul divin,

Crescut spre nemurire pe-al României sîn?

Imaginea-î mrea va fi inspiratoare

De basme i poeme frumoase 'ncânttoare

Ce s'or purta de valuri pe Dunrea i Rin 1

Mircescî, lanuar iSEi.

Duf niamiscriptîtl autcruiut.



IV

CUVINTE ADAPTATE PE IMNUL NAIONAL

COMPUS DE HUBSCH

V'râiasc Regele

In pace i onor,

De ar iubitor

f-apertor de ear I

Fie Domn glorios

Peste noî

;

Fie 'n veci norocos

La rsboî.

O 1 Doamne sfinte

Ceresc printe

Susine cu-a ta mân
Coroana Român.
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II

Triasc Patria

Cât soarele ceresc,

Raiii dulce, românesc,

Ce poart' un mare nume
Fie 'n veci el ferit

De nevoi !

Fie 'n vecî locuit

De eroi

!

O ! Doamne sfinte

Ceresc printe

!

Intinde-a ta mân
Pe eara român !

Dup manuscriptul autoruhiî.



V

REGINA SYLVA {')

Oegina Sylva-î suferind,

Durerea 'n ochi-î se oglind,

Dar eî nu perd seninul lor.

Regina zace 'n insomnie

i gura-î, cuib de armonie,

Durerii (,lice 'ncetior :

«Aterne-te drumuluî,

«Ca i earba câmpului

4 La suflarea vintuluî.»

(') Compus în timpul boaleT KegineT, care în mijlocul suferinelor

sale declama versurile poporale: i Alternele lîiumulu), etc.>
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Durerea pleac întristat

!

Pe loc Reginei se arat

Un plaiii întins, un cer deschis.

Frumoasa eî închipuire

Din aripi bate cu grbire

La glasul blând, care î-a (^is

:

«Aterne te drumului,

«Ca i earba câmpului

«-La suflarea vîntuluî.»

O ! sburtoare, du-te 'n soare

î-ad-aicî a zîneî floare, (^)

Ce-are graiu i cânt lin.

Ea cu Regina s se vaz,

La cptâiu s-î stea de paz,

S (^ic ori i câruî chin:

«Aterne-te drumului,

<'Ca i earba câmpului

La suflarea vîntuluî.»

Dup manuscriptul autortilut.

(') Floarea nsdrvantt. care cânia în cosia Elenei Cosinzene.
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VI

MRGRITA

/y^rgrita dela Raiu
^^ A venit in c^i de Maiu

Lumea 'ntreag s'o admire.

Ea de sus s'a pogorit,

Ca un oaspe mult iubit,

Ca a cerului zîmbire.

Unii ^ic c-î ingerel,

Alii c-î un fluturel,
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Toi c-î O minune rar!

Eu, bunicul eî betrân,

Când o ved, in al meu sin

Rida dulcea primvar.

i precum pe-un vechiu stejar

Frunzele n April apar

Pline de cântri voioase,

Nate 'n sufletu-mî rpit

Un chor scump i înflorit

Deamintirî armonioase.

Mrgrita 'n calea eî

A clcat pe curcubeî

î-a scldat, surî(^etoare,

Ochii seî în flori de in.

Faa 'n albul unui crin,

Peru 'n razele de soare.

i pind pe verde es,

Cu guria-î a cules

O cpun rosalie.

i din aerul curat

Cu resuflul a furat

Dulce glas de ciocârlie.
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Trece noapte, trece cji!

In curând ne vom trezi

Cu-o frumoas fat mare,

Printre fete strlucind

i prin lume respândind

O ne'nvins frmecare.

La ivirea eî, pe loc.

Fcând visuri de noroc.

Multe inimî aii s bat,

Multe lacrime de dor,

Multe versuri de amor

A s 'nspire juna fat.

Iar prinii seî îubiî

Fi-vor mândri, fericii

De-a eî tîner splendoare.

Precum cerul e de zori,

Ca pmîntul de-a luî flori

i ca (,liua de-al eî soare.

i£Si.

Convorbirt literare, XV, 1881—82, p. 162.



VII

HORA DOBROGEANA

TAobrogean, scldat in soare

i în uiarea mictoare,

Me simiam de jale plin,

Cci pe lume-eram strin.

Dar de când sa fcut iar

eara mea, român ear,
Ceru-mî pare maî senin,

Vieaa-mî pare fr chin,
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Marea Xeagr se 'nlbete.

Saltul eî se îmblândete,

Dunrea cu al eî val

Face pod din mal în mal.

Tinde-acum freasc mân
Peste Dunrea român,
Meî, bdi din Carpaî

i din câmpii ceî bogaî,

Ca s vad lumea 'ntreag

Hora strîns care leag

Pe Munteni, pe Moldoveni

Intr'un snop cu Dobrogeni.

Vom avea noi de mirese

Ale erel flori alese
;

Vom avea de lutari

Ale mrel valuri mari

i la hor vor fi fa,
Prin a timpurilor cea,
Imperaiî fraî AssanI

De pe culmea din Balcani.

iSSi.

Dup manuscriptul autorului.



VIII

E R I N (1)

DEDICAT D-LUi "WlLLIAjI C. BoNAPARTE-WySE C^)

(Mano? of St. jchn, Watcrford^ Irlanda)

/^rin, pe câmpia-î verde,

Las ochii a se perde

Cu-al eii gând posomorit.

Ea iî scald capu 'n soare,

Pieptu 'n vint, 'a eî picioare

Intr'un lac nelinitit.

(*) Erin numele Irlandei.

(*) Celebru poet irlandez i tor-odat poet superior provensal

;

autor al unui volum intitulai <Li parpaioux blu> (Fluturii albastrij.



520 ERIN

Lacu-î <^ice : «Vrei, iubit,

«S duci v'îea fericit

^Pe-al meu sîn de dor uimit?»

— «Nu-mî convine, ea respunde,

"Traiu îngust pe-a tale unde...

«Sinul teîTi e mrginit.»

Soarele lucind îî (,lice :

«Erin, vrei s fiî ferice

«Pe-al meu car cu mine, sus ?»

— «Nu!... ea spune, nu-mî convine

«Traiu ceresc s duc cu tine...

< piua ta e cu apuslv

Vîntul strig de departe
;

«Vrei de lume s aî parte?

«Stvili n'am în sborul meu.

«Eii m'avînt in libertate!

«Vrei s fiu cu tine frate?

Erin falnic strig : — «V^reu I

Martie, iSSi.

Convorhirt literare, XVI, 18S2— S3, p. 421.



IX

VE ALBUMUL DOAMNEI V. BOERESCU {')

Opre orizonul deprtat
'^"""^

Privesc, visând neîncetat,

In (filele de primvar.

Cu ochii vreu ca s ptrund

Misterul sacru i profund

Ce st ascuns din lume-afar.

(^) In manuscriptul autorului întitulata: «R. S. V. P. Doamnei
V. Boerescu.»
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Atras de-un farmec neînvins,

Purtat de dorul meu aprins,

Me rtcesc prin erî frumoase,

i ved sub ceruri azurii

Trecând pe ncurî argintii

Un zbor de zine radioase.

Ved marea 'ntins a creî val

E limpede ca un cristal

i 'n fundul lumeî se lovete

De-un plaiu floriu, necunoscut.

In care, lucru necre(^ut

!

Amorul vecinie inflorete.

Apoî ver^î insule mî-apar,

Cu maluri de mrgritar

i cu poene 'ncânttoare.

Prin aer cânt ciocârlii

i trece-un roiu de colibrii,

Ca petre scumpe sburtoare.

Iar pe sub paltini nali, frunzoî,

Ved ochi de tigri scânteioî



r>0A.MNT;i V. BOEREScr 523

i ochi dulci, galei de gazele,

Dar maî puternic me uimesc

Doî ochî mari, negri, ce lucesc

Ca doî luceferi pintre stele.

Când soarele-î pe asfinit.

In eî gsete-un cuîb dorit.

In eî se culc i s'ascunde
;

Apoî, când pleac despre zorî,

El iî preface 'n negri sori,

Plinî de-o lumin ce ptrunde.

A CUI s fie pe pmint

Acele vil minunî, ce sint

De toî privite cu-admirare?

Mult a don, dac aî vrea,

Ca s respundeî. Doamna mea,

L aceast simpl intrebare.

Bucureti, iSSi.

Convorbiri literare, XVI, 1882—83,?. 3S2.



X

PUÎÎ CLOSCIÎ(^)

Tn Cimegiu) verde, brnduT de primvar,

Sub cliipuri drglae de vesele copile.

Apar ca nite zine din lumea legendar,

Ce morilor din groap ar ti s dee (^ile.

Rî(^end, ele vind uTca ; dar aspra beutur

Devine-un nectar dulce sub dulcea lor privire.

Ferice care soarbe mcar o pictur,

Pe care-a dismerdat-o o ginga zîmbire î

(^) Versuri scrise în grab, cu ocasiunea serbaret din Cismegiii în

folosul incendiailor din Focjani.
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Privii ! Ele se mica in raze viî de soare,

înveselind chiar cerul cu fapta lor cea bun,
Câcî ele-s puî de cloc, miloase, 'ndurtoare^

i sfinta Caritate in juru-i Ie adun.

Remâne 'n admirare orî-cine le privete,

Odrasle-a României cu graioase darurî.

Blancul îngeri care vesel, când lumea ptimete,

Revars-o rou lin pe trista omenire.

Zîmbiî, copile scumpe, acelor ari de focuri.

Zîmbirea virginal e un ceresc tesaur.

Voî tiî a scoate man din rîsete i jocuri

i uîca s'o prefaceî în ploaie chiar de aur...

Din crengi o pseric mestr dice: 'Oare

«Voî, care stingei focul din suflete cu chinurî,

«Gândit-aî vre o dat ce flcri ardetoare

«Curând o s aprindei' in a juniaieî sinurî?»

Dar fie ce-a fi, lumea v'admir, mult ferice...

Prin voî, de cruda soart sermanuluî nu-î pas.

î-orî-cine bea o uîc din mâna voastr (^ice

:

«A! de-a avea o cloc i puî ca voî in cas!

Mirceti, 1882.

Diipâ nianiiscriptttl aiitcriihix.



XI

PE ALBUMUL PRL\'CESEI MRIA TIRBEI

Tn Asia vec^ut-am pe-o ap curgtoare

O lebd frumoas plutind, albind la soare,

Cu-aripele umflate de-un vint recoritor,

Ca pânzele rotunde al' unui vas uor.

Prea chiar o amfor scpat 'n apa vie

De Hebe, care vars in ceruri ambrosie,

i gâtu-î ca o toart de-argint se rotunc^i,

Când lebda la umbr pe pept se netec^i.
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Ea se tia pe sine divin i frumoas

De când s'ascunse Joe în forma-î graioas,

i lina-î lunecare cu nobile micri
Re-amintia de timpii anticelor credrî.

Dar culmea 'mpodobireî i splendida-î coron
Erau cinci puî ca dinsa, nscui in nalta zon,

Prend fiete-care un alb mrgritar

Din salba Afroditeî c(^ut ca un scump dar.

Princes, când ferice te-am întâlnit în lume

Cii-a tale copilite, minuni cu dulce nume,

Gândirea mea sburat-aii in eara de magiî,

In Asia, cuib verde de lebede-argintiî.

î am ^is : între poeii, ce gloria vineaz

i imnuri numeroase pe lir intoneaz,

i tu al poesieî pori falnic diadem,

Tu ce-aî fcut în lume un mult frumos poem

Poem in cincî tablouri maestru 'mpodobite,

Cu ochi divini, cu graiuri cereti i mult iubite,

Cu toat frmecarea înaltei poesiî,

Ce morilor d vîea i suflet celor viî.

Bucureti, 1882.

Ctmvorbiri literare, XVI, 1SS2— S^, p. "îSi.



XII

SONET
TRIMIS REGINEI SPRE MULUMIRE PENTRU MAESTRA SA LUCRARE

ARTISTIC PE PERGAMENT : CONCERTUL ÎN LUNC ILUSTRAT.

TCTrtat-am Luncii lucrarea de zin,

Prin care concertu-î l'aî innemurit,

i ca'ntr'o oglind scldata 'n lumin
Lunca radioas cu drag s'au privit.
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Frunzele micate de-adiere lin,

Oaspeii seî veseli, dar cu glas uimit,

Florile-î cu gura de miresme plin.

Pan' i macul însui din greu somn trezit,

Me 'ntrebar 'n freamt, vroind a le spune:

«Cine-au putut face splendida minune,

«Ce pe noî ne duce sus în cer deschis?»

Le-am spus: «E Regina! mândra esetoare

«De raze de lun cu raze de soare,

«In care Ea prinde ce î trece prin vis?

Mircetî, 1882.

Dup manuscriptul autorului.
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XIII

cAntecul lui noe junior

TTrunz verde de scumpie
;

M'am nscut sub crengî de nuc,

Intre doî butuci de vie

i 'n cântarea unui cuc.

Mana ce 'mî c(^u pe gur,

Când 'n lume m'am trezit,

Fost-a dulcea pictur
Din un strueur aurit.



CÂIfTECUL LUi NOB JUNIOR ^1

Frunz verde de cicoare

;

Cât am fost pintre copii,

Me 'ngânaî voios la soare

Cu voiase: ciocârlii.

Dup ce-am maî prins la (jilej

începui de-a alerga

Dup sprintene copile

i cu ele-a me 'ngânâ.

Frunz verde de sulcin;

Multe-am prins din ele 'n sbor,

Dar n'a fost din a mea vin,

Ci maî mult din vina lor.

Cci guria lor nu tace

î-ochiî lor ceî plini de foc

pic : «edî bine, nu-mT da pace,

«Fugi în colo, stai pe loc.»

Frunz verde de fetic
;

Nalt crescut-am cât un plop.

Fr grij, fr fric

De cutremur i potop.

Eu nu tiu de sunt pe lume

Alte lacrimi care curg,

Decât cele ce fac spume

i din struguri dulci se scurg.
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Frunz verde de scumpie;

Dee Domnul ca s mor

Intre doî butuci de vie

Sub un soare zîmbitor

;

Trei mîerlusce 'n patrafire

S ceteasc' al meu prohod

i s-mî dee 'mprtire
Dintr'al viei dulce rod.

Sinaia, 1882.

Dup mantiscriptul autorului.



XIV

POETULUI MISTRAL

T\o\ Mistralî în lume sînt.

^ Unul cânt

i încânt

Ca o harp dulce 'n vînt.

Altul muge

i distruge

Tot ce-atinge pre pmînt.
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Unul face cu-al seu graiu

S 'nvercJeascS,

S 'nfloreasc

Pomi i inimi ca în raid.

Altul trece

Crunt i rece

;

Seac inimi", seac plaiu.

Când Mistralul cel duman
Sufl, sboar

i omoar
Tot ce caui în liman.

Mergi, grbete
De gsete

Pe Mistral dela Maîlan.

i poet de vreT s fiî,

F la soare

Vîntoare

Prin Alpiilealbstrii,

î-o primblare

Lin, pe mare.

Printre Insuleauriî.
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Iar de vreî pe verde mal

S duci vîea
Cu dulcea,

Dee-î Domnul mândru cal

î-o iubit

Inzeit,

Ca Mireîa luî Mistral.

Maillane, 1S82.

Dup manuscriptul autofului.



XV

B R I N D

O'ub cerul splendid al Proveniî,

Eu, cântre din rsrit,

La VOI, maetri aî cadeniî,

Vin i ve cjic : Bine-am gsit

!

Vin de departe, mult departe,

Atras de-al vostru vesel chor,

S cânt cu voî i s ieii parte

L'aceast curte de amor.



BRDCD
.

531

Sufletul meu e ca o mare

Ce oglindeaz n al eî sin.

Cu-o lin, lin legnare.

Al cerului întree: senin.

Ah! de ce n'am in ast or
Al mrii ritmu triumfal,

S cânt pe nobila Izor (^)

Cu graiul dulce provenal.

S celebrez, precum imi place,

Mnosul plaiu, unde resar

Mslinul iubitor de pace

i falnicul viteaz stejar.

O! plaiu iubit, o! cuib de soare,

Tu me ptrund! de dulci fiorî,

Ccî nu cunoti alt ninsoare

Decât acea de fuleî de flori.

(}) Clemence Izaure. fondatrice des Jeux Floraux â Toulouse.



538 BRTXD

Ca mult poetica Valcluz

Resun' al teii poetic graiu;

Orî-cine poate s-1 au(^,

Aude, ca prin vis de raiu,

Cântând Mireîo zîmbitoare

Cu viersu-î ginga, virginal,

Cci tu eti eara 'ncânttoare.

Cci tu etî eara luî Mistral.

Eu am plecat în lung cale.

Pe urma soarelui ceresc.

S fur din focurile sale

O raz ca s 'ntineresc,

Dar am zrit a ta zîmbire,

Proven, i am stat pe loc,

Ccî raza din a ta ochire

E pentru mine maî cu foc.

Cu tot ce am maî bun in mine,

Cu al meu suflet iubitor,

V'aduc urrile de bine

Ale Românului popor.
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Felibri, fiî aî Poesieî,

Iubii, cântai armonios,

Ve 'nchin acest brind al friei

Sub al Proventeî cer frumos.

Montp ellier, iS£2.

Duf viamiscriptul autorului.



XVI

PATRU REGINÎ

(citit la adunarea literar din alby)

i

Oatru surori de nalt renume,

Reginî cereti cu semne 'n frunte,

Au fie-care 'n ast lume

Un tron înalt pe-un vîrf de munte.

Una-î ardent i mrea,
Una-î avut, generoas,

Una e dulce cântrea,

Una maî mic i frumoas.
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Ele se in cu drag de mân.
Soarele st s le priveasc,

Cci fie-care-î o stpân,
Fiind de vi 'mprteasc.

Cele maî mari trei suverane,

Cu sorioara lor mezin
Preschimb în patru limbi romane

Vorbire de iubire plin.

Ele <^ic: «Scump României

«Mult aî fost tu de noî departe,

«Iar de-acum pe vecînicie

«Nimic nu poate-a ne desparte.

«Avend tus-patru o menire,

xSub cer de-acum pe tot-deauna

«Vom face 'n vecînic unire

«Din patru inimi numai una!»

Privii I Pmintu 'ntreg tresare I

Carpai i Alpî cu fruntea nalt,

i Pireneî dau o strigare

Cu Apeiîinî de la olalt :



542 PATRU REGINÎ

«Triasc Spania mrea,
«i Frana mare, generoas,

«Italia, dulce cântrea
«i România cea frumoas !

Dup manuscriptul autorulm.



XVII

VERSURI IMPROVISATE LA FORCALOUIER

cu OCASIUNEA PUNERE! CELEI ÎNTÂI PETRE A UNUI VIADUC

"p^e 'nal, viaduce, s'aduci în acest loc

Din patru pri a lumeî averî, lumini, noroc,

î-a tale nalte arcuri întind se departe,

S întruneasc fraii ce soarta'nc desparte.

Dup manuscriptul autortilm.



XVIII

FELIBRULUI LOUIS ROUMIEUX

RfiSPUNS LA SONETUL KEU GRAVAT PE STATUETA CALIOPEI

OFERIT MIE LA BANCHETUL DE LA MONTPELLIER.

/^lcatam multe erî pe lume,

Condus de-o strlucind stea,

Ca s gsesc, s ved anume

Odrasle mari de ^inta mea.
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Dar m'am grbit prin ele-a trece,

Cci me simeam de tot strein,

i sufletu-niî remânea rece,

Rece i mut in al meu sin.

Sub un butuc frunzos de vie

De-odat vesel m'am oprit,

Când au(^iî o melodie

Sburând prin spaiul uimit.

i ca pdurea, care vibra

Sub vîntul mediteraneu,

La poesia cea felibr

A tresrit sufletul meu.

Cine cânta in a mea cale?

Un provensal, poet cânta,

i lumea 'n cânturile sale

Ca 'n di de Maiu se detepta.

II

Privii in juru-ml cu mirare

i 'ntrezriî sub un mslin

Un bujorel de fat mare

Cu ochi de foc, cu chip latin (^).

O Tipul femeilor din Provensa se apropie mult de acel al Ro-
mâncelor.
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Pe-a sale brae albe, goale

Purta un snop bogat de grâu

i poame rumene în poale,

i flori pe cap, i furc 'n brâu.

Iar maî departe 'n nechezare

Sburdâ voîos un cal din Craii (^),

i 'n orizon, pe-albastra mare,

Miî de corbii lunecau.

Uimit de farmecul frumseiî

Pe cea minune-o întrebaiu:

«Eti tu zeia Tinereii?»

Ea îmî respunse 'n dulce graiu:

«Eu sunt Provena!... Poesia

«i România-mî sînt surorî.

«Roumieux 'mi vars ambrosia

«i eii îl încunun cu flori!»

Montpellier, 18S2.

Convorbiri literare, XVI, 1882— 83, p. 420.

(*) Crau, câmpie lung, larg, acoperit cu petre rotunde, din depar-

tamentul Bouches du Rhone, în care cresceau herghelit de caî selbaticî.



XIX

POETULUI I FILOLOG GABRIEL AZAÎS

RESPUNS LA BRINDUL SEC DIX 7 MAIU 1882, ÎNCHINAT MIE LA ALBY.

î>n arbor, ce maî mult rodete

Cu cât maî mult îmbtrînete

Sub cerul eriî Româneti,

E pomul trainic ca stejarul,

Ce 'n toamn îî aduce darul

De m^ere grase, marî, domneti.

Din moî-strmoî la noî se spune

Ca fost a raîuluî minune

Pe timpii naterii lumeti.



648 POETULUI GABBIEL AZAIS

i chîar din el Eva 'ncântat,

Gustând, a înflorit de odat

Ca cel maî splendid trandafir.

Iar de atunci ori ce fecioar

Poart ascuns în inimioar

Un vis din raiu, un suvenir,

i 'n Orient, plin de mistere,

Altarul cu arom de mere

Parfum sfîntul unt-demir (').

Tu, Azais, ce 'n btrînee

Peti cu-avînt de tineree,

Cu fruntea sus, pe-al vieii drum,

Vechiu arbor încrcat de poame,

A cror suc aî foame,

Iar sa n'aduce nici decum,

Cci ele daii tiinî, plcere.

Precum un crin ne d i m.îere

i mult îmbttor parfum.

Lsat- aî, Azai's, s cad
Un fruct plcut din a ta road
Pentr'un poet din rsrit.

El 1-a cules voios în cale,

Pe când purta cjilele sale

(^) între esenele, ce compun untul de mir, intr i parfumul de coji

de mere domneti.



I'OETCLUi GABBIEL AZA13 549

Sub cerul vostru aurit,

i 1-a gustat cu lcomie

i îmbtat de poesie

Ureaz' acum cu glas uimit:

«Acel ce bunurile mparte

«ie-Azais, s-î fac parte

iDe traiii mnos, i lung, i lin,

«Ca s privesc! în a ta vîea
«Reînfrirea cea mrea
«A neamului întreg latin.

«Apoi s lai iubitu-î nume,

«Precum un mer domnesc in lume,

«Ca s rodeasc tot în plin».

Convorbiri literare. XVI, 18S2 — 83, p. 420.



XX

o REGIN ÎNTRO MANSARD

VERSURI SCRISE PE PERETELE SALETULUl DE LA SINAIA

Oub coperi de brad de munte,

'^St o Regin meditând.

Albastre raze pe-a sa frunte

Apar lucind din când în când.

Prin codri dei, prin stânci crunte,

Pe rîurî mari, pe munî sburând,

Gândirea eî îî face punte

i trece, norii luminând.



o REGIN ÎNTR'o mansard 551

Unde se duce-acea gândire ?

^ Nu pot s'o spun, dar în uimire,

De-a eî lumin inundat.

Ved cum mansarda se desface

i prin minune se preface

Intr'al minunilor palat.

Dup manuscriptul autorului.



XXI

EARNA VINE

-^ine dela munte earna la câmpie
Scuturând din poale-î (,lile de urgie.

Vie!

Lâng foc eu fac

Visuri dup plac

i cu ai meu oaspe, dulcea primvar,
Rîdem de furtuna care url'afarâ,



EARNA VINE 553

Es în calea erniî, ca la o mireas,

Crivul fioric, corbii, pâcl deas.

Eas !

Eu cu gândul plec

i ferice trec

Prin poene n floare, prin pduri umbroase,

Unde miî de srlasurî cânt'armonioase.

Bate la fereastr earna degerat.

Fruntea eî de ururi este încrcat.

Bat!
Eu îî (^ic : drum bun !

i în sob pun

Trei buci de frasin, care ard cu par
Povestind de lumea veche, legendar.

Sboar pe 'ntuneric umbre 'ngrozitoare.

Cârd de lupîîn goan, stol întins de cîoare.

Sboare

!

Eu la foc privesc

i me 'nvesclesc.

Cci din deprtare ved sosind în ear
Paseri pribegite, oaspeî blân(;lî de var.



554 EARNA VINE

Ninge ! vînt de moarte sufl s ating

Flacra vieii i din sbor s'o sting.

Ning

!

Eu ved resrind,

Eu ved înflorind

Earba pe câmpie, roele la soare

i sperarea 'n inimi june, simitoare.

Joac hora trist lupii din restoace.

Vulpile codane, urif cu cojoace.

Joace !

Eu ved prin scântei,

Ved cu ochii meî

Goale salamandre prinse 'n hor vie,

Ce la glas de greerî salt 'n veselie.

Sun 'ntreg vzduhul de racnirî nebune.

Earna cheam iadul ca s'o încunune.

Sune I

Lampa eu mîo sting,

Gândurile-mî strîng.

i pe-o pern moale cad în adormire,

Ca s sbor în lumea cea de nlucire.

Mirceti, 1882.

Convorbiri literare, XVII, 1883— 84, p. 359.



xxn

RONSARD LA TULUZA

DEDICAT DOMNULUI A. RoQUeFeEKIER

Oonsard, al regilor poet

i al poeilor jun' rege,

Din al Parnasuluî boschet

Vroîa noî lauri a culege.

El plec decî la Tuluza

i 'n fântâna din Valcluza

Iî sclda în treact muza.



556 RONSARD LA TULUZA

Tuluza 'ntreag e 'n serbare.

Magistri gravi i dame multe

In Capitul cu nerbdare

S'au adunat ca s-1 asculte

Ronsard mândru 'nainteaz,

Lira el îî acordeaz

'un cânt straniu intoneaz,

EI spune 'n limba cea divin,

Cum pe când Frana er 'n voaluri»

Strâbunu-i, Banul Mrcin,
Nscut pe a Dunrii verc^î maluri,

Veni pe-un zmeu clare

S'ajute 'n lupta mare

L'a Francelor salvare.

Cu toî uîmiî îl ascultar,

Apoi, cu glasuri triumfale,

învingtor îl proclamar

In vechile Jocuri Florale.

Iar în loc de-o eglantin

Luî magistrii grav închin

O Minerv argentina.



RONSAED LA TULUZA 557

EI O priveite n admirare

optind : «O ! Zee cuminit,

«Isbânda mea ar fi maî mare

«De-ai fi tu dulcea Afrodit.»

Magistrii gravi zîmbir.

i damele roir

i lung la el privir...

Din Capitul îar spre Valcluza

Plec Ronsard pe o qli cald,

Ins în loc de a-î sclda Muza,

El pe Minerv'acum o scald.

De-atuncî zea rsfat
In Provena des s'arat

Cu vil raze 'ncoronatâ.

Montpellier, 1882.

Dup mamiscriptul autorului



I

xxni

INSCRIPIE

DESTINAT CASTELULUI DE LA SINAIA

CERUT DE M. S. REGELE

€ u, Carol, i al meu popor

Clditam într'un gând î-un dor

In timp de lupte-al seu Regat—
In timp de paceal meu palat

!

Sinaîa, 1883.

Dup manuscriptul autorului.



XXIV

VERSURI SCRISE IN CABINETUL REGELUI
LA SINAIA ÎN )rJA PLECRII MELE

Sire,

/^astel-Pele, minune feeric, privit

Cu drag i cu mirare de falnicii Carpaî,

Menire are 'nalt, în sînu-î tinuit,

Ca ploaia roditoare în nori întunecai.

Gândiri mree sboar prin casele î Regale !

Le simte al meu suflet, le vede ca prin vis,

Precum sub chip de stele merunte, ideale.

Zresc în noapte sorii cerescului abis.



560 ÎN CABINETUL BEGELUI

S Te ajute Domnul s scrii pe- a eriî carte

Lungi pagini glorioase ca "n timpii legendari.

Din cuib de munte, Sire, sbor vulturiî departe.

Din cuibul Teu in lume sbur-vor fapte mari!

Castcl-Pele. Oct. 1883

— ALTA KEDACIUNE —

PE ALBUMUL REGELUI

TTl Teu Castel, minune feeric, privit

Cu drag i cu mirare de falnicii Carpaî,

Menire are 'nalt, de mine 'ntrezrit

Prin timpii ce vin grabnic cu roade incrcaî.

S Te ajute Cerul s scrii pe-a eriî carte

Lungî pagini glorioase, tesaurî seculari.

Din cuib de munte, Sire, sbor vulturiî departe.

Din cuibul Teij în lume s sboare fapte mari I

Castel-Pele, 1883, Oct

Dup manuscj-iptitl autoiuliii.



XXY

IZVORUL

(HOBA DIS iimCETÎ)

Tn izvor aî pus piciorul.

Scump odor i mult îubit,

i ca peptul meu isvorul

De fîorî a tresrit.

In izvor î-aî splat faa,

i isvorul fericit

Au pstrat de atunci dulceaa

Chipului teu recorit.
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562 IZVORUL

La izvorul cu optire

A(^î pe-ameaz te-aî culcat,

i izvora 'n neclintire

Pân 'n sear mut aii stat.

In izvorul care trece,

Zimbitoare te-aî privit,

i de-atuncî în fundu-î rece

Un bujor au resrit.

Tu, copil, eti bujorul,

Floarea dragostei tu eti,

î-al meu suflet e izvorul

Unde chipu-î oglindeti.

Mircestî. 1882.

Convorbiri literare, XVII, 1883—84, p. 360.

\



XXVI

C I R E I L E

HOR

Tcî pe culme i n livad

Ve(^î, cireile s'au copt.

Grauri negri stau la prad,

Pe-orî-ce creang câte opt.

Saî pîrleazul, vin, vin,

Puîculi cu ochi viî,

S te duci cu poala plin

De goldane viinii.



564 CIRESILE

In copacî eu pentru tine

Ca un graur m'oiu urca,

i cireile sub mine

Drept în sîn î-oiu arunca.

Iar de sus, privind la ele,

Dup ce m'oiu înturnâ.

Doî cercei de cireele

La urechi î-oiu anina.

— Iac vin, drag bdi,
Dar în schimb ce î-oiu da eu ?

— Porî ciree pe guri.

Alt plat nici c vreu 1

Mii ceti, 1882.

Dup manuscriptul autorultîi.



XXVII

VERSURI SCRISE PE UX PERGAMENT
PENTRU ISCHIA

Septembre, iSS-.

TTrumoasa moart zace pe-o stânc 'n lina mare

i pletele-î pe valuri plutesc în legnare

Sub raze aurite, care-î mângâe faa.

Avea mult foc în suflet; el î-a rpit vieaa '.

Dar focul este-a lumeî putere creatoare,

Prin el frumoasa moart va re'nvik la soare.

Dupâ manuscriptul autortilut.



XXVIII

OD
LA STATUEA LUÎ StEFAN CEL MARE

P^u eti ! Tu tefan ! tu strbunej

De patru secolî adormit;

De patru secolî, o ! minune,

In veci de noî nedesprit!

Tu eti, pe zmeul teu clare,

Cum te-am visat, cum te-am dorit,

Ah! iat-te, lumea tresare!

Erou, Domn, oaspe inzeit!



OD LA STATUEA LUÎ TEFAN CEL IMAKE 567

Când ni se duce gândul la timpurile-acele

De traiu fâr odihn esut cu c^ile rele,

In care plugul morii trgea pe-al eriî sin

Lungi brazde roditoare de mult amar i chin,

In patru orizonuri cuprini cu norî de sânge

Zrim cerescu-î palo, ce dumanii înfrânge.

i te vedem pe tine, învingtor viteaz,

De paz, treaz la soare i 'n noapte înc treaz !

Muli secuii lâncezit-am sub a peirif cea.

Dar te-am avut pe tine, fecund izvor de vîea,

Simbol al brbiei în neamul teu ascuns,

a fost destuii... în ceruiî un soare-î de ajuns!

Zadarnic sboar norii i fulgeriî detun

Pe fruntea maestoas a munilor Carpaî

;

In zarea limpezit dup'orî care furtun.

Ca tine printre seculî, eî par maî înlai.

O ! de-î er statura cât inima de mare,

Aî fi întins o umbr din muni i pân 'n mare.

Tu ce-aî putut cu braul în veci neobosit

S aperi Occidentul de cruntul Resrit,

Tu ce prin curcubeul de fapte colosale

Legat-aî reversatul cu-apusul vieii tale,

Tu aclamat în Roma cu glas triumftor :

«Mare-al Cretintii Erou nemuritori»



568 OD LA STATUKA LUÎ TEFAN CEL MARE

O ! tefane, Românul crete,

Ve(jendu-te ac^i lâng el.

A(^i eara mândr te priîmete,
Purtând coroan de oel.

Tu, ce viteaz aî aperat-o.

Privete-o!., demn-î s'o privetî.

Independent aî lsat-o.

Independent o gsetî !

Convorbiri literare, y.\'\\, 18S.:;— 84, p. 112.

\



XXIX

ÎNCUNUNAREA STEAGULUI

MAIESTII S.ALE REGINEI

30 August iS'iâ.

"Oiserica e plin de capete plecate.

Mulimea 'ngenunchiat ascult lcrimând

Pomelnicul cel jalnic de nume neuitate

A celor mori în floare stindardul aperând.

Staia fa la serbare un Rege î-o Regin,

'un steag ce se înal, umbrind altarul sfînt.

El are multe zdrene, dar luî toi se închin,

Cci e o moate sacr, al Patriei vemînt.



570 încununarea steagului

O ! sdrene glorioase, Victoria în lupte

Ve dete muctoare i aprigi srutri!

O ! haîn-a României, atâte poale rupte

Cuprind întreg poemul al eî neatîrnrî.

O! Steag, fiî vecinie falnic cu Regele 'mpreun,

Tu Steaua României isbânditor o pori.

Fiî vesel, ac^î Regina îî pune o cunun
De roze pentru viî, de lauri pentru morî.

Dup manuscriptul autoi ulm.



XXX

HORA DE LA SINAIA

30 August 1S86

Ous, in deal de mnstire,

Salt hora 'n învirtire

Sub ochirea cea de foc

Soarelui oprit in loc.

Salt hora cii-avînt mare,

Cci e qliua de serbare

Unei fapte vitejeti

De-ale oasteî românetî.



572 HORA DE LA SINAIA

Munii vechî, strbuni aî eriî,

Ver^î ca 'n timpul primverii',

Se'nsenin de privesc

Danul cel militresc.

i toi bravii de pe coaste,

înirai în rînd de oaste,

Par'c 'ntind voTos din muni
Crengi de dafini peste frunî.

Iat Regele 'n mulime
Dând avînt la tinerime.

i Regina cu tergar

i cu fot din Rucar.

El prin hor-î duce paii

i glumete cu ostaii.

Ea cu blânde dismierdrî

La copil d srutrî.

Precum fruntea si cununa,

Cu poporul Eî fac una,

Prin popor trecând senini

De se mir ceî streini.



HORA DE LA SINAIA 573

Iar pe culme maî departe,

La serbare luând parte,

St drapelu 'nvingtor

In vzduh fîlfitor.

Salt sprinten dntoriî,

Griveeniî, vîntoriî,

Cu puicue româneti,

Flori din straturi boeretî.

i e scump la pr'vire

Cea freasc întrunire

De mâni albe ca un crin,

De mâni aspre ca un spin.

Cele mici dismerdtoare

i acele arse 'n soare

Cu sfieal se ating.

Dar uor cu drag se string.

Cci de sun 'n ear larma,

Cele mari apuc arma,

Cele mici aduc cu dor

Balsamul vindector.



574 HORA DELA SIXAIA

Hora iute se 'nvîrtete,

Gloat mult' o îmbulzete.

Ochi i inimi se aprind,

Toi de fal se cuprind,

C drept spor de veselie

Din Balcani un vânt adie,

Ce optete triumfal

De al Grivieî naval.

însui morii iat-î fa!
Eî zîmbesc la ceî din vîea,

Ce-s jurai la rindul lor

A muri triumftor.

Hura ! Peleul din vale

Cânt hora 'n a lui cale.

Toi s'arunc viii în joc

Cum s'arunc viii în foc.

Cci aâ-î Românul, frate.

D nevoea dup spate,

Bun de bra, bun de picior.

Lupttor i dntor !

Dup iitanitscriptul autorului.



XXXI

PE ALBUMUL D-REI ESMERALDA CRETZEANU

ZJu nins cu argint

i cu mrgrint
Din a erniî salb,

i prin reci fiorî

Lunca pân n zori

Devenit-au alb.



576 P-REÎ ESMERALDA CRETZEANU

Pe ulm, pe stejar

Crengile apar

Lungi buciumi de ghia,
Iar în loc de frunzî

Sloiuri mici, rotunzi

Strlucesc prin cea.

Totul pare mort

Sub funebrul cort

Unde gerul zace,

Ins prin înghe

Sprintenul stigle

Sboar i nu tace.

Când totul e mut.

Ce dor l-au fcut

S cânte, s sboare r

El a 'ntrezrit

Pe cuibul iubit

O raz de soare.

Ast-fel când zresc

Chipu-i fecioresc,

Copilit jun,

Inima-niî pe loc

Simte dulce foc.

i vesel resun.



D-EEÎ ESMERALDA CRETZEAXU 577

Ca i lunca, eu

Port pe capul meij

Earna, grea povoara,

Ins când te ved

Zimbind, eti me cred

Chiar in primvar.

Fiic de poet 1

In al teii boschet

Tu câni câte-odat

i cu drag te-alinî,

De amici, de prini,

Fiind adorat.

Ca s fim voîoî

în timpii geroî

Dorul meu ureaz,

ie-un trandafir,

Mie-un suvenir,

Paserii o raz.

Convcnbiri literare, XVI. 1SS2— 83. p. 3S2.
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XXXII

PE ALBUMUL D-RE[ X.

^atura de minunî e plin,

Dar când în cer nu e lumin,

Ea 'n umbr zace neve(^ut.

Inima-mî vecinie simitoare,

Lipsit de- al juniei soare,

In sînul meu zace perdut.



PE ALBUMUL D-REl X. ?>79

Ah ! dac'aî vrea s aî tu parte...

Dar ce (^ic ?... timpul ne desparte :

Tu vil, când eu sînt spre plecare,

A zorilor vie lucire

Nu poate s'aîb întâlnire

Cu-amurgul palid ce dispare.

Convorbirf literare, XVI, 1882— 83. p. 383.



XXÎIII

FAPTUL piLEI

Pe albumul d-reî Fr. Gi".

TTaptul (,lileT, fur de stele,

Le adun i cu ele

Face-un soare luminos,

Fala ceruluî voios.

Soarta mea de mî-a alege,

N'a fi soare, n'a fi rege.

Dar ni'a face fur de stele.

Ca s te adun cu ele.

Dup manuscriptul autoruli.



XXXIV

SFINIREA CURII DE ARGE

R

ODA

omânu 'n timpuri de rsboae

Pentru-al seu erm din moî-strmoi

Versâ tot sângele-T iroae

De se umbrîa sub nouri roî.

El înclina mândra sa frunte

NumaY la cer, vroind pe loc

S stee nalt pre cât un munte

Intre-a luî ear i 'ntre foc.



582 SFINIREA CURII DE ARGE

II

Apoi în timpurî de cdere,

Cât era cerul ne'ndurat,

El sta pe gânduri în durere,

De mari risipurî rezemat.

i asculta plin de uimire

Glasul lor tainic optitor,

Ce-Î pomenîâ de- a luî mrire

i 'n trecut i 'n viitor.

III

Românu 'n timp de resuflare

Cu al seu palo vitejesc

Cldiâ mult trainice altare

Sub scutul Domnului ceresc,

Ca s priveasc lumi i soare,

Cum neamul seu 'a luî cldirî

In veci remân neperitoare

Printr'ale lumii sguduirî.

IV

Cum, de mesura mult mrea
A numelui ce-a motenit.

El sta cu soarta-î fa 'n fa,
Ea crâncen, el neclintit 1



SFINIREA CURII DE ARGE 583

Iar când sufla vint de peire,

Cum el în cale-î falnic sta,

i pentru-a eriî mântuire

Vîntul oprîâ i-1 înfrunta.

Curte de Arge ! ca i tine

Aproapea fost el de mormînt,

In ochii Liftelor streine

Preai voî teri de pe pmînt

,

Dar cât un stâlp e în picioare

Nu cade templul drîmat,

i nicî-un neam viteaz nu moare

Cât el mai are-un fiu brbat.

Un singur om de vîea tare

Poart 'n sîn miî de oainenî tari',

Precum o ghind "n coaje-î are

Un verde codru de stejari.

Iar prin iubirea de moie
i prin credina 'n Dumnec^eu

Un om pltete cât o mie,

Stpân pe viitorul seu.



584 SFINIREA CURII DE ARGE

Aa tu, Curte legendar,

Aa tu, drag Român popor,

In cursa soarteî mult amar
V'aî dat un sacru ajutor,

i iat-ve a(^i iar cu fal

Strlucitori prin har ceresc,

El sub o mantie regal,

Tu sub vemîntul îngeresc.

El vine-O! sfint mnstire,

Cu brae pline de cununi,

Dup trei seculf s te-admire

Ca pe-o minune 'ntre minuni.

O ! monument, soarta î-e mare!

Sub neao Domn ai fost cldit,

i-n mândra-î nou realare

A(^î sub un Rege estî sfinit

!

IX

Privesce 'n jur, privesce n zare

Umbrele mari a celor morî,

Care-î trimit o închinare

De pe-ale vecînicieî porf.



SFINIREA CURII DE ARGE 585

Mrirea ta este deplin;

Geniu a fost meterul teu,

Eti demn de-o naie cretin,

Eti demn loca de Dumnezeu!



XKXV

INSCRIPIE PE UA CURII DE ARGE

/7u duc pe cel ce plânge la raiu de mângere;

Pe orb ctre lumin cereasc îl duc eu.

Voî ce intrai aice, gonii orî-ce durere

i orî-ce desperare lsai pe pragul meu.



XXXVI

LEGENDA
SFINIRII BISERICII DELA CURTEA DE ARGE

ÎKCHINAT MA]EST]IOK LCE EEGELL'i CAEOL I I EEGIXEI ELISAVETA

12 Octobre i8S6.

y\in Moldova cea nurlie,

Din voioasa Oltenie,

Din întreaga Românie,

De prin munî, de pe câmpii.

Din colnice podgorii.

De pe vl cu ape viî,



588 LEGENDA SFINrRIÎ BISERICII DELA ARGE

Din orae, de prin sate,

De la schituri deprtate

i mnstiri ne nchinate,

Au plecat în cete, cete

Nali flci cu negre plete,

Roiu blaiu de mândre fete

i femei cu prunci la î>,
In catrin, în bondi,
In cmee cu alii.

Toate sprintene, ochioase,

Strînse 'n fote fluturoase

i de mijloc mldioase
;

Unele din plaiu clare.

Altele din vî pe care,

Purtând flori, purtând tergare.

Vin prin esurf, prin pduri

Sfini Episcop! în trsuri,

Iar pe jos, pe btturî,



LEGENDA SFINIRIÎ BISERICIÎ DELA ARGE 589

Preoî, maîce în aTag,

Slabi clugri cu toiag,

)ile 'ntregî pind cu drag.

i din fundul celor muni
Trec prin ape fr puni

Albi mocani pe cai mrunî,

Vin pe drumuri juni ostai,

Dorobani i clrai,
Agerî, neaoi vulturaî.

Toi în iruri lungî, grmad,
i în haine de parad,

Ochilor întinc^end nad.

Gloata întreag se adun.

Câmpu 'n lung i 'n lat resun

Sgomotos, de voe bun,

Cci ea merge-atras 'n zare

De-o lumin, ce apare

Pe sub ceruri mare, mare.



590 LEGENDA SFINIRII BISERICII DELA ARGE

Cum mer^eau neobosit

Ceî trei crai din resrit

Spre luceafrul slvit,

Ca s "nchine fruntea lor

Unui fraged pruncuor,

Lumelor mântuitor

!

II

Dar ce este acea-luminr

O biseric cretin

Ridicat din ruin 1

Domnul Neagoe-a cldit-o,

Timpul crunt a risipit-o,

Carol Rege-a re'noit-o.

'acea lume în pornire

Pas vesel s'o admire

In cereasca-î strlucire.

Eat'o lâng ea sosit,

Imprejuru-i grmdit,
De podoaba sa uîmit.



LEGE^^)A SFINIRII BISERICII DELA ARGE 591

Ccî, în câmp din nou lucrat.

Pare-o scul nestimat

Pe pmint din cer picat.

Cu mestrele-î cîoplele,

Cu-a eî turle invirtele,

Care-atrasf ochiî la ele.

i cu sfinta armonie,

Ce din sinu-î lin adie

Sub nltimea albstrie..

Lumea st asculttoare.

Bolta e rsuntoare

De cântri ptrundetoare,

Ce'n vzduh se impreun

Cu svon lung de tun, ce tun,

i de clopot, care sun.

Dar tcere !.. de o dat
In mulimea nfioratâ

Resuflarea st curmat.



592 LEGENDA SFINIRII BISERICII DELA ARGE

Inimile bat maî tare,

Btrinî, tineri, fie-care

Maî ptruns, niaî viu tresare...

Ce se fie ?.. pe-orî ce munte

ip vulturY, oîmî de frunte,

Sboar umbre marî, crunte.

Orî-ce frunz re'nver(,lesce,

Orî-ce rîu apele-î cresce,

Orî-ce pom din nou rodesce !

Insuî soarele'n splendoare.

Sol trimis la serbtoare,

E maî nou, maî splendid soare.

Taîna este svîrit !..

Ascultaî!.. Javra sfinit

pice lumiî pironit:

«Voî ce n vîea ve luptaî,

«Voî ce raiul cutai,

«Sinu mî e deschis, intrai 1



LEGENDA SFINTlEli BISERICTÎ DIÎI.A ARGE fi93

«Eu sînt mana mângeriî

!

< Eu sînt balsamul dureriî

!

"Eu sînt cumpena puteriîU

Preoimea toat-afar

In veminte, în tiar,

Se înir-acum pe scar.

Jos, în curte oameni mit,

i neveste i copii

Se îndeas'n straturi viî.

Ca s vad în lumin

Sus, drept ua cea divin,

Pe-a lor Rt ge i Regin :

Eat-î!.. El în capul scrii.

St purtând odorul eriî,

Paloul neatârnrii

!

Ea, pe fruntea Sa Domneasc

"

Purtând, nu stema regeasc,

Ci marama rneasc !
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594 LEGENDA SFINIEI! BISEEICII DELA ARGE

i pe boiu frumos, cu fal,

Fota cea naional,

Ca o mantie regal 1

«Ean privii!., strig mulimea,

«Cum a înfrit mrimea
«'al Eî tron cu ernimea.

«Ea-î de noî!.. A noastr este!

«Par' cî Zina din Poveste!»

pic copile i neveste.

i cu toate, miî i sute,

In dorina lor perdute,

Ar vrea mâna-î s'o srute.

Dar un semn Regele face.

i pe loc poporu 'n pace,

Nemi.cat, se'nclin, tace.

Regele cu glasul tare

lî gresce de altare

i dt-a legiî respectare.



LEGENDA SFINIRIÎ BISERICIÎ DELA ARGE 595

In cuvinte cumpenite,

Din tot sufletu-I pornite,

Cu mre avînt rostite,

El îî spune 'n graiu de Rege

«C Moie ^ Dovin i Lege

". Trebui strhis ca s se les:e

!

- C credin'n Duume^ieu

'. Pune sfintui scut al seu

V. Intre bine i 'nire ren !^

Iar pe când glasu-I tot crete.

Bolta sfintl însoete

C'un resunet, ce uimete.

iaî zidirii porumbei

Freamet fac din clopoei,

Ca un sbor de ângereî.

Ura'n ceruri se ridic !..

Ceru'n doue se despic,

Ploi de raze din el pic.



596 LEGENDA SFINIRII BISERICII DELA ARGE

i, ferice, tot poporul,

Dup cum îl duce dorul,

Vede 'n fa-î viitorul !

IV

O! moment de re'nvierel

Amintirea-î nu va piere

Cât va sta Crucea'n putere!

Cci avu t-a marturî mart

Vechil ctitori legendari,

MuniY, codrii de stejari,

i bâtrînul Arge, care

Duce-va ast serbare

Dintr'o zare 'n alt zare!..

Fost-ani înc i eu fa.
i pe turla cea mrea
Am zrit cinci umbre 'n vîea.

Una blând a cuvîntat:

<Neagoe, al meu brbat.

•<Fie Domnul ludat!



LEGENDA SFINIRIÎ BISERICII DELA ARGE bd'i

*Sfinta noastr Mânstire,

«ii a noastr pomenire

«Scoase sînt de lapeirel»

Alta c^ise cu oftare :

«O! Manole, meter mare,

^A^\ e ^iua de scpare!

"Dup veacuri de urgie,

Am eit din temelie

«Eu, sermana ta soie,

•i 'ncetat-am de-a maî plânje,

De-a maî ^ice: crunt me frânge

Zidul teu, care me strînee!

« Adî, în locu-mî, spre "ntrire

- Pentru falnica-î zidire,

O Regin cu iubire

-îPe altar prinos depune

» Cartea Sa de rugciune,

* Ce-o s'aduc (^ile bune.



598 LEGENDA SFIÎsIEli BISERICII DELA ABGE

«Toat scris, zugrvit,

«i, de mâna Eî slvit,

'(Cu minuni împodobit.

«Aib traiu ca gândul Seu '

<Eu cu pruncuorul meu
«Sbor în cer la Dumnec^eu!:

xA.5t-fel umbrele optîau.

La popor cu drag privîau,

Ochii lor se 'nveseiîau,

Apoi tainic, cu sbor lin

Disprut-au în senin

Ca un vis, ca un suspin.

Iar în urm-le, în soare,

A remas strlucitoare

Lavra 'n veci neperitoare!



XXXVII

T E A R A

\in umbra deas' a norului

-^-^Intins pe erî streine,

Cu aripile dorului

Voios reviu la tine,

O '. cuib a fericirilor 1

O ! ear luminoas 1

Comoar' a nlucirilor,

Grdina mea frumoas 1



600 EARA

'avîntul tinereilor

Ce 'n sinu-mî se trezete,

Prin lumile poeilor

Sburând me rtcete,

Prin farmecul avîntuluî,

Tot ce sub ochî resare

In poalele pmîntuluî,

Maî drgla îmî pare.

întinderea câmpiilor

In zrî maf lin se perde.

^lai dulce-î rodul viilor.

V^erdeaa e maî verde.

Maî nalte sint nlimile,

Maî cald e mândrul soare,

Maî limpe(^î limpecjimile

De riurî i izvoare

Iar fetele cu florile

Maî viii rid intre ele.

i spun privighetorile

Maî tainic vers la stele,



TEABA noi

Aice-Î eara basmelor,

Ce 'ngân' a noastr minte

Prin farmecul fantasmelor

Din timpi de maî 'nainte.

Aice-i vestea Doamnelor

Din lumea legendar

'a prelungirii toamnelor

Sub cer de primvar.

Aicî eara plcerilor

'a doinelor de jale,

Ce 'n linitirea serilor

Te in uimit in cale.

Aicî cu lcrimioarele

Bujori se prind în hor.

Aice iiisuî soarele

Are 'ntre flori o sor,

i 'n stâncile Carpailor

Cresc paseri nsdrvane.
i 'n sufletul brbailor

Mândriile romane



602 EARA

O ! gur dulce-a raiului,

Tu daî prin o zîmbire

i fericire traiuluî,

i morii fericire.

Luceftriî eteruluî

Rîvnind privesc la tine,

i toi îngerii cerului

Te-au îndrgit ca mine.

Mircetî, Septetnbre, i8S6.

Convorbiri literare, XX, iS86— 87, ]i. 689.

Dup viamiscriptul autorului.



XXXVIII

DOMNULUI I DOAMNEI JACOUES LAHOVARY

23 Iunie 1887

/^storia este poemul fericirii

Compus de doue inimi cu drag împreunate,

Ce 'n sinul armoniei i n farmecul iubirii

Undesc comoara dulce de cânturi inspirate.

Din ele fie-care aduce partea-î dreapt

De splendide imaginî, de strofe-armonioase

Iubitul, cumpnirea, puterea îneleapt,

Iubita, încântarea simirilor duioase.



604 DOMNULUI I DOAMNEI JACQUES LAHOVARy

Voî, favorii aî soarteî, ce 'n ast ^i cu soare

începei a compune poemul csniciei.

Va înzestrat natura cu toate-a eî odoare,

Ca s intrai ferice în templul armoniei.

Decî, mân 'n mân, veseli, cu inimi alipite.

Pii cântând pe calea ce voue se deschide.

Vei fi urmai de-a noastre urârî nedesprite

Sub cerul lin, albastru i care ve surîde.

Paris.



XXXIX

P o D U L (1)

SCRIS PENTBU MABGABETA CÂND VA FI MARE

pe podul unui vas feeric

Cu forma de castel bogat,

Ce strlucete 'n întuneric

Fantastic, vesel luminat.

CJ Un mare balcon din Castelul Fele?.



606 PODUL

i care poart drept catargurî

Trei turnuri nalte, ce plutesc

Sub vastele albastre largurî

A Oceanului ceresc,

Me primblu 'n ora dimineii

La soarele dismerdtor,

Ca 'n timpul dulce-al tinereii,

Ca 'n timpul meu de cltor.

i, fârmecat de-o nlucire,

ImT pare c dalbul palat

Se mic 'n lin lenevire

Prin lumile ce le-am visat.

Me duce la frumoase maluri.

Umbrite de verc^î palmieri

i 'ncinse cu-aurite valuri

Sub aburiri de primveri.

Me duce 'n India brahmin,

In raiul de la Taiti,

In care vecTnica lumin

îndeamn vecinie de-a iubi.

El maî cu seam se 'ndrepteaz,

Uninduse cu gândul meu,

Spre-o ear mândr i viteaz

i mare cât numele eii,



PODUL 607

Spre-O Românie viitoare,

Pe- al crei cer nemrginit

S nu apue scumpul soare...

Dar în ce vis m'am adâncit ?..

O 1 Margaret'1 cu drag nume,

Cu mine vin sus pe pod,

Ca s culegem de prin lume

Al veseliei d> le rod.

Cântând vom trece împreun
Pe lâng plaiuri îngereti,

i eu sub razele de lun
î-oiii spune splendide poveti.

Ne vom opri la cea minune

Din marea dela Ceiian
;

Vom trece-apoî în repejune

Strîmtura dela M gelan,

i te-oiu conduce zimbitoare

La radiosul paradis,

Prin care 'n noaptea vistoare

Se rtcete al te vis
;

La insula ce se încin^je

De-un brâu de flori, apertor,

De care vecinie nu s'atinge

Nicî-o durere 'n al eî sbor
;



608 PODUL

La ermul unde-s pserele,

Soli drglai de fericiri,

Ce poart 'n pliscul lor inele,

Inele pentru logodiri.

Castelul Pele, Noemvre, 1887.

Convorbiri literare, XXI, iJ-Sj— 88, p, 832.



XL

DOUE ROMANE

TAe a fi 'n a tinereii floare,

Când toate (filele sînt bune,

Pe când din inima cu soare

In veci lumina nu apune,

Multe-a avea în tain' a-î spune,

Ca s devii tu gânditoare.
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610 DOUE ROMANE

De-a fi ce-am fost pe lume-odat,

Privind în fa-mî viitorul,

Când me 'ndrgeam de orî-ce fat,

Ce-mî prea sor cu amorul,

A. detepta în tine dorul

Cu a mea cântare înfocat.

Dar nus în floarea tinereii

i nu 'ndrznesc nimic a-î (^ice.

Mergi dar, copil, 'n calea vieii,

Intîmpinând zîmbirî amice.

Eu te-oiu privi tcut, ferice.

Rpit de farmecul frumseiî.

i îns 'n pept am o comoar
De tinerei i de simire.

O 1 timp voios de-odinioar,

Te-aî dus lsându-me 'n jlire.

Adio visurî de iubire.

Remâne dorul, timpul sboar!

Natura de minuni e plin.

Dar când în cer nu e lumin,



DOUfi ROMANE 611

In umbr zace nevec^ut.

Inima mea cua eî comoare,

Lipsit deal juniei soare,

In sinul meu zace perdut.

Ah ! dac' aî vrea s aî tu parte.

Dar ce (^ic? timpul ne desparte.

Tu eti 'n zorî, eu în plecare.

A zorilor vie lucire

Nu poate s'aîb întâlnire

Cuamurgul palid, ce dispare...

Dup manuscriptul autorului.



XLI

piLELE BABEI.

y^ât au fost earna de lung,

Aii inut soarele strîns

Sub al eî cojoc încins,

Criveul s nu-1 ajung,

Nici s fie 'n fa nins.



DILKLE BABEi 613

Iar sora eî mezin,

Dokia, l-au îndrgit

i Ia rîndu-î aii vrjit,

Ca s atrag' a luî lumin

Lânsf sinul eî sbircit.

i sub cortul eî de ghea,
Unde tremur mereu.

ine- acum odorul seu.

Dulcele izvor de vîea,

Zimbetul luî Dumnezeu.

II srut, îl dismeard

)iua, noaptea, ne'ncetat

Ca pe-un mire descântat,

i se teme s nu-1 peard

Dela ochiu-î degerat.

Bietul soare 'n frmecare

Perde lustru-î aurit

Sub resuflul eî cumplit.

El pe lume nu maî are

Nici Apus, nicî Resrit.



614 DTLELE BABEI

Iar în lipsa luY, pmîntul

Zace 'n triste aiiiorirî,

Bântuit de vijelirî;

Cci fereasc Domnul sfîntul

Deale Babelor iubirî.

La resuflul lor de-odat

Tot ce-î verde, înflorit,

Cade, moare veste(^it.

Turba lor e ne'mpcat,

Dorul lor neîmblânc^it.

Ele tiu s 'ncurce firul

Feî-frumoilor, pe plac.

tiu s schimbe pentru leac

Chiar în brustur trandafirul

i stigleu 'n liliac.

Iat, mri. îns iat

C 'ntr'o (^i spre Resrit

Mândrul soare au zrit

O fi-umoas, vie fat.

Pe un plaiu reînverc^it.



SILELE BABEI 615

Er dulcea Primvar,

Rumeioar ca un frag,

Scump odor i lumii drag,

Care acum eise-afar

Din luntrul unuî fasr.

Brînduic zîmbitoare

i cu mersul legnat,

Pe sub ceru 'nseninat

Ea prea atepttoare

De un mire mult visat.

Cci pe inima-î fecioar

Purta 'n sinu-î miî de florî,

î-adst n fierbini fiori

S închine-a eî comoar
Imperatuluî din zorî.

Cum o vede. se aprinde

Soarele re'ntinerit,

Sboar 'n cerul prsit
i cu razele î cuprinde

Tînerul odor iubit.



616 >ILELE BABET

Pe loc omul re'nvieaz,

Apa curge opotind,

Cuibul rîde ciripind,

Lumea se desmormînteaz

i renate înflorind.

Iar Baba prin rstoace

Ca o cium alergând,

Vetându-se plângând.

Scutur' ale eî cojoace.

Când cu ploae, când ningând.

In bordeîu, în cas, 'n atr
Ea ptrunde uerând,

Inimile 'nfiorând
;

Spulber cenua 'n vatr,

ApoT ese 'n câmp urlând.

Ea furtunele .stirnete,

Intinc^end pe câmpul gol

Al troenilor nmol;
Prin vzduh o cârâete

De corbi negri negrul stol.



piLELE BABEl 617

Ea din fug se anin
De sermaniî cletorî,

Ingheaî, rtcitorî;

Smulge tufe din tulpin

i le-asvîri pân 'n norf.

Ea pe vite le chircete

i gruntele de an

încolit îl seac 'n lan
;

i cocorii rtcete
Pe cerescul ocean.

Noue nopi i noue (^ile

Din suspin ea nate vint

i blstemurî din cuvînt,

Yrend pe orî i ce copile

S le-ascund sub pmint.

Lumea tremur i c^ice :

«Bab, strechie de dor,

«Duce-te-aî într'un picior.

« Val-vîrtej, de pe aice,

«Pân 'n iadul arc^letor.



618 piLELE BAEEi

«Ducete-ai în cale oarb,

«Alungat de-un coco,

«Pân 'n fund la merul ro,

«i pmîntul s te soarb

«Fr giulgiu, tar co.>

Baba cat 'n sus la soare,

Ea îl vede zimbitor

Lâng scumpul luî odor

;

ip, cade i 'n loc moare

Pân' la anul viitor.

\'eselie! renviere

!

Mugurii se desvelesc,

Gândceiî se ivesc,

Roiurile-adun miere,

Inimile se pândesc.

Dup manuscriptul autorului

.



XLH

FLUERUL

T n poeana verde am gsit un fluer

i î-am (^is în treact: O! fluer perdut,

Aî avut o dat mult maestru uer

Care uîmiâ lumea, î-acum eti tcut.

Astfel i poetul, viu in tineree,

Ginga, cu iubire, dulce a cântat.

Dar î-a plecat fruntea trista btrinee

i i s'a stins glasul, î-a remas uitat.



620 FLUERUL

Fluerul respunse : Frate, frioare,

A sosit amurgul, jalea ne-a cuprins,

Dar a noastr soart e mulmitoare

Am cântat o doTn i e de ajuns.

Castel Pele, i8S8.

Dupâ manuscriptul autorului.

Autorul a scris aceasta poesie, cu însemnate deosibiri, i !n albu-

mul D-joareî E. VcSrescu, cu titlul i Pentru ce nu mai cânt rt avend

data: Castel Pele, 1888.



»

XLIII

CREANGA DE STEJAR

DEDICAT D-LUi DE BeKLUC PeRUZIS

Creang mic i uscat

De pe valul Dunrean !

Eti menit a fi 'necat

In al mrilor noean ?

Tu pluteti, dar tot spre vale

Te împinge cruntul val...

Cine te-a opri din cale

i te-a scoate iar la mal r



622 CREANGA DE STEJAR

Spune-mî care-î al teu nume ?

Unde mergi ? de unde viî r

Eti tu moart 'n ast lume?

Maî faci parte dintre viî?

Spune-mî : Criveul ernatic

Smulsu-te-au cu braul luî

De pe-un pom uscat, selbatic,

S te-arunce valului ?

Vulturul cel gol pe frunte,

Cel cu ochi fulgertori

Dusu-te-au în vîrf de munte

S-î dureze cuîb sub nori ?

Fulgerul trsnit-aii oare

Cuibul lâng cer durat

i 'n a Dunreî vulvoare

Din vzduh te-au aruncat ?

Vaî! serman creang mic.

Eu la tine când privesc.

Inima mi se despic

i te plâng i te jlesc.

Trist e a ta menire

!

Cel balaur Dunrean
Te conduce la peire

In al mrilor noean !



CREANGA DE STEJAR 623

— S n'aî grije de-a mea soart !

Eu sînt mic, dar nu pier.

Dunrea pe sîn me poart,

Dar plutesc ctând la cer.

Mulî au vrut a me culege

î-a me arde!... In zadar.

Sînt odrasl eu de Rege.

C.icî sînt vi de stejar.

In curînd voiii prinde vîea,
Pe-acest mal voiu resri,

i cu-a mea umbr mrea
Lumea 'ntreag voiii umbri.

Voiu privi peste orizonuri

Cu-al meu ve^ împertesc,

Câcî din lemnul meu fac tronurî

i am nume românesc.

Dup mantiscriptul autoruh.



XLI7

DOMNIOAREI LILA WHITE

TRIMIS LA COXSTANTINOPOL

l^or de-argint, ce trecî sub cer

Pestea munilor nlime
i dispari cii-al teii mister

In a zrii albstrime,

Sborul teu îl indrepteaz

Spre poeticul Bosfor,

Unde Lila blând viseaz

Visul cel frmector.



DOMNIOAREI LILA "WHITE 625

Du-i' parfumul de iubire

Ce-î trimit a eî surorî,

Ca o dulce amintire

De-ale erif mândre florî.

î-apoî iar te 'naripeaz

Ca s'aducî în ochii mei

Dela soare-o dulce raz
i zimbirea dulce-a eî.

Du/ manuscriptul autorului.

4O001. — Alecsandri. — Pocsii. II. *0



XLV

CICLON'UL

T^unca mie drgla, de-a mea inim cântat,

Eri frumoas i 'nflorit, astzi zace inundat.

Cci iretul, mire barbar, de iubirea luf aprins,

In a sale brae crunte a rpit-o i cuprins.

Drag lunc! Earba-i verde i a florilor comoar
Disprut-au sub potopul ce din treact le omoar,



CICLONUL 627

Apele mereu se sue, toate paserile 'n sbor

ip jalnic, îngrozite pentru cuiburile lor.

Dar o i maî crunt spaim, dar o cumpn maî mare

Le ateapt, vai de ele! dup crunta inundare.

Un ciclon din zarea neagr, plin de fulgeri trsnitorî,

Vine, vîjîe i url, aducând troenî de nori.

Peste lunc se abate, darm, sfarm 'ntr'o clipal

Nali stejari trecui prin seculf, cu-a lor frunte triumfal.

i restoarn urieiî pe-a lor dese seminii,

Erî vioae 'n a lor umbr, a^î ucise 'n vijelii.

Trist tablou de pustiire I Sub a cerului urgie

Biata lunc geme, lupt în grozav agonie

i aduce'n triste gânduri pe tot omul simitor,

Când privete cum giganii se restoarn de uori



628 CICLONUL

Din eî unul, maî de-o parte, fulgerat de-a drept în frunte.

Are-o creang rupt, verde, ce pe ap face punte.

Ea se clatin în aer, legnând un cuib duTos,

Unde patru pserele cânt lin, armonios.

Pe sub el, îngrozitoare, valurile clocotesc.

Printre crengi se sue erpiT, tunetele sus trsnesc.

Ins cuibul n'are grij, cci un cuib e o cetate.

Are-un înger ce-1 pzete de stihiile turbate.

i prin aspra vîjîire a cumplitelor vîntoase

Ctre ceruri se înal glasuri dulcî, melodioase.

Mirceti.

Dup manuscriptul autorului.



XLVI

O scAfîrlie uria

"l'^limea efemer la care aî ajuns

Te face a te crede cu mir pe frunte uns,

i 'ncpenindu-i gâtul, umflândute în pene

i ridicând spre tîmple prechia-î de sprincene.

Priveti la omenire cu ochî fr scântei

Ca la un cârd nemernic de proti i de pigmei.

Tu ^icî cu îngâmfare: Puterile divine

Creat-au lumea 'ntreag în eapte (^ile pline,

Dar aii avut nevoe de miî i miî de anV

S umple scfârlia-mî cu crieri nsdrvanf.



630 o SCFÎRLIE URIA

Un ocean de planuri imens reformatoare

Se sbate 'n sgomot mare sub fruntea-mî gânditoare,

'adese-orî frete eu dic luî Dumnecjeu

:

Când îî re'ncepe lumea, s'o dregi pe planul meu,

i astfel, numai astfel, se va vedea cât bine

Poî face omenirii, unindu-te cu mine...

)ic, îns nu m'ascult, i totul merge reii

O singur speran remâne lumii : Eu 1

Dup vianiiscriptid autorului

\

i



XLVII

PLUGUL BLASTEMAT

\7ecin cu moia bogat i domneasc

Se 'ntinde o câmpie mnoas rezeeasc,

Pe care o pândete avanul Domnitor

Cu poft nesioas, cu ochiu aduntor.

El vrea ca s-î cârpeasc chlamida aurit

Cu zdrean srcimii de veacuri motenit.

Dar nu vrea rezeimea s-î vînd' al seu ogor,

Cci e legat prin sânge pmintul de popor.

»Nu vrea?.. Rcnete Vod... Prostimea înteit

«Ridic ac^î din tern fiina-î umilit

«i îndrznete-a-i pime voina 'n faa mea r

«S afle dar ce-î vrerea, atuncî când Domnul vreal>; (').

(') Vod Michail Slurdza.



632 PLUGUL BLSTEMAT

A doua (j'i o ceat de muli neferî clare,

Incunjurând pe Vod, pesc peste hotare.

i ca s trag' o brazd aduc un mare plug,

Unealt de hrpire, cu ease boî în jug...

Câmpia nvlit lucete verde n soare,

Dar un fior ptrunde în ori-ce fir i floare,

i via ciocârlie cântarea î-a curmat,

i zarea se 'nvelete c'un no»- întunecat.

Din capetul câmpiei începe plugul rece

S trag brazda neagr pe locul unde trece.

i pajitea atins greii geme ne'ncetat

De-a fi 'njumtit prin ferul blstemat.

Vzduhul se resun de strigte de ur
i plugul las 'n urm-î, in verdea bttur,
O ran lung, larg, din care amrit

Se 'nal^ 'n cer blstemul pmîntulur rpit.

i tot înainteaz plugarii... când de-odat

O falnic Românc în cale se arata,

Frumoas, trist, nalt, pe fi'unte cu tergar

i c'un pruncu la sînu-î, pSind mre i rar.

Ka vine i în fa cu boii se oprete.

Din ochi arunc fulgeri, apof aa grete

:

«Vreî s ne pr(^î tu, Vod, avutul strmoesc;

«A! dac nu aî team de trsnetul ceresc,



PLUGUL BLSTEM.AT 633

Na!.. <^i s treac plugul pe-al meu copil din fa,
Ca s-î remâe 'n lume pomin uciga.»

Ea ^ice i depune odoru-î lâng boî

Minune!... Ceî din frunte, plvaniî amândoî,

Cu ochi plini de blândee pe dînsul capul pleac,

II miroase; el ride i eî nu vor s treac.

In lturi ! strig Vod. i glasu-î rguit
Se pare de pcatu-î în pept induit;

Iar falnica Românc pe sînu-î alb crucete

A sale brae albe, obrazu-î desvelete

'adaoge 'n glas tare : «Maî bine mort de mic,

t Decât s'ajung 'n lume prin tine un calic.

' D ! trage brazda, fear, i 'ngroap la olalt,

«iVlture cu pruncul, mândria ta inaltâ!»

Nprasnic atuncT \^od c'un biciu cumplit de foc

Lovete 'n boî sâ-î mâe, dar boii stau pe loc

'acopere copilul cu-o cald infâare

Prin aburii ce ese din deasa lor suflare.

i ciocârlia 'ncepe cântrile-a-î urma

i mama in uîmire 'ncepe-a lcrima.

«Muere ! strig Vod turbat, schimbat in fear,

'Peri deci i tu pe brazd i incul fraged pear!»



634 PLUGUL BLSTEMAT

Nebun el se repede, dar n'a fcut doî paT

i îat c tufariî se mic a vrjmai,

i iat c s'aude un glas de resbunare,

i Tat c se vede o gloat 'n fuga mare,

Venind cum vine zmeul pe arip de vînt.

Cu-o falc sus în ceruri i alta pe pmînt.

Rezeiî sînt, rezeiî !... Fugii, periî cu toii.

Pcatul ve ajunge, neferî i Domn, voî hoiî!

Rezeiî în urgie s'apropie de voî

Ca s ve pue 'n juguri, s dai plugu 'napoî.

Dispar în clip hoiî i zarea se deschide,

i gloata strig : Oarba 1.. i copilaul rîde.

Duf t/ianiiscriptul autoruh.



XLVIII

LEGENDA CRINULUI

/~\ raz rsleit de soarele apus

Se 'ntârziese 'n cale-î fr'a privi pe sus

i nu tia, sermana, cum, unde s apuce.

S scape deale nopii farnice nluce.

In fuga-i, spîmîntat, de arbori se lovîâ.

Lucirea-î scânteind o clip se iviâ

Pe câmpuri, vî i dealuri, pe ape curgtoare

i se perdea în umbr sclipind tremurtoare.



636 LEGENDA CRINULUI

Se 'litârziese !.. fapta-î era de neiertat,

Cci soarele plecase pe frunteî nourat;

Dar cum s nu 'ntârzie, când ea fu ocupat

Din zori sa înclzeasc un mic mormînt de fat ?

Mormîntul era umed 'un glas de îngerel,

Slab, plângtor, mult jalnic eîâ gemend din el,

picând: «O! mam, mam, e frig, peptul m6 doare,

«Nu me ls!..» i raza uitase mândrul soare.

Acum ea rtcise în sboru-î sfiicîos

Pe-un câmp întins slbatic, pustiu i nsipos.

In care, singuric, o frunz vestejit

Venîâ de vînt adus din zarea înnegfrit.

Lumina, radioas ca visul de noroc,

S'apropie de frunza oprit' acum pe loc.

i rapide ca gândul în sinul eî ptrunde.

Se face ghem de aur, de noapte se ascunde.

De-odat, la cldura din oaspele-î ceresc.

Prin frunz trec ferbinte fiori ce-o înver(^esc.

Ea prinde graiu i suflet, i razeî blânde qlice

:

«Tu, fulg de soare, noaptea cum te gsetî aice?»



LEGENDA CBINULUÎ 637

«Ah! îî respunde raza, remas-am pe pmint,

"Lipit pân 'n sear de-un mic duios mormint,

«In care-o copilit, sub peatr nduit,
'<Suspin trist i cheam pe maica eî cernit.^

— O tiiil.. eii fceam parte din ptura de flori

«Depus pe-a eî racl de scumpele î surorî.

<Sub lacrimele mamei uscatu-m'am in clip

<ti m'a adus aice un vint pe-a luî arip.

xVaî ! îat-ne-amândoue perdute in pustiu

«Ca drglaul înger ce zace în sicriu,

«Dar s'ateptm aice voiosul fapt al dileî,

'^ Fiind însufleite de sufletul copilei.»

optind în întuneric plpândeau adormit.

O rou, man sfînt, din ceruri le-a stropit,

i 'n loc de-o frunz neagr i de o raz alb

A doua (,li crescut-a un crin cu fruntea dalb.

Aa se nasc pe lume minunile de flori.

In ele reînvie copiii zimbitorî

;

Dar nime nu pricepe maî bine-a lor mistere

Ca inima de mam, dorit i stinghere!...

Dup manuscriptul aiitoruh.



XLIX

IMN CTRE SOARE

f\ ! Soare, Creatorul, când de pe tronul seu

î-a (^is s fiî, vrend lumii s dea supremul bine,

Atunci El cu mândrie s'a oglindit în tine

i chipu-î sfînt remas-a in veci' pe discul teu.

Atunci o linitire profund s'a lit

Pe neagra frâmintare ce clocotea în chaos,

i lumile gustat aii întâiul lor repaos,

i cea întâi zimbire sub ceruri s'a ivit.



IMN CTRE SOARE 639

Atunci O armonie sublim la auz

Eî din a ta harp cu strunele de raz

i 'n noapte-î Universul fu vesel ca s vaz
Pe calea veci'nicieî eternu-î cluz.

O! soare fr umbr, o! splendide izvor

De vîea, de rodire, de cânt i de credin.

Prin tine se afirm înalta Provedin,

Din tine-a plecat sborul cerescului amor.

Tu geniului falnic daî aripi i cununi,

Tu omului ce moare însufli dor de c^ile,

Tu daî un dulce farmec ia flori i la copile,

Ce sînt a tale fiice, minune 'ntre minunT.

A tale zori sînt dalbe, mre al teii apus.

Pind cu maestate în calea-î ideal,

Formezi o luminoas arcad triumfal,

Prin care omenirea zrete Domnul sus.

Din toi nenorociif, cel maî nenorocit

E orbul, ce nu vede sublima ta splendoare.

Din toi, cel maî cu parte i cel mai fericit

E vulturul, ce poate s te ainte,-o! soare.



640 IMX CÂTRb: SOARE

Eii, mic atom, în lume perdut, neinsemnat,

Te port in al meu suflet cu 'ntreaga ta mrire,

Câcî vecinie el se nal spre tine 'n strlucire.

Ca razele-î la cuibul de unde aii plecat.

In tine cred o! soare, de tine-mî este dor,

Prin tine cunoscut-am vpaele îubiriî
;

Cu tine-am fost tovar pe calea fericiriî

;

In tine-am sorbit vîeaa, în tine vreii s mor 1

Diif- manuscriptul nutmihtt.



L

SOARELE
(fbagmekt)

/~\
! soare! veselie, viea, "ntinerire

!

A lumilor podoab, a cerului zîmbire !

Destinc^etor feeric de aripî sburtoare,

Deschit^etor maestru de glasuri cânttoare,

Alungtor de visurT, de griji, de gânduri rele,

Absorbitor de umbre, culegtor de stele,

Ochiu splendid, care n tine oglindi întreaga lume.

Ador a ta lumin, me 'nchin la al teu nume,

i simt c fr' de tine tot omul în orbire

Lipsit ar fi de dile, lipsit de fericire!...

Dup vianuscripiul autaridui.
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LI

PE UN ALBUM

T>âcla deastî 'mbrobodete munii' nali, plinî de verdea,

'a lor frunte re-apare alb 'n fapt de diminea.

Astfel crâncena durere, pe-un cap tîner când s' apas,

Intr'o clip strivitoare cu per alb în urm-1 las.

O cru(^ime-a ptimirii!., mâna ta distrugtoare

Pare-a stinge focu n inimi 'al vieii falnic soare;

Dar acel ce are parte de avîntul poesieî

Poart 'n vecî arc^cnd în suflet viul soare al junieî.



PE Uy ALBUM 643

Fie capul nins de vreme, gândul ferbe, odrslete,
Ca brândua nduit sub zpada ceo 'nvelete.
Vie-o raz de îubire, vie-un vînt de primvar,
Ca prin farmec geniu, floare, din morminte es afar.

El cu foc maî dulce cânt, reintrat în vîea nou,
Ea maî vesel strlucete în lumin i sub rou;
Ccî durerea ca i earna au menirî re'nvietoare :

Earna scoate florî, durerea cântece ptruiK^etoare.

Duft manuscripUd aiitoruhu.



LII

FLORILE DELA SINAIA

Oe costiul înverc^it

Miî de florî aii rsrit,

i se 'nal pe picioare

Ca s vad qliua 'n soare,

Prin fereastra din Castel,

Unde sboar' un fluture),

Pe Regina lor Iubit

Si de-abie întrezrit.

Vreu s afle cele florî

Ce urzete Ea din zorî?



FLORILE DELA SINAIA 645

Ce lucreaz, cum lucreaz

Pân' ce noaptea se'nsteieaz?

Statul lor însî prea mc
i nu ved ele nimic.

Triste-atunci, ca vai de ele,

De-a fi scule manunele.

Roag fluturul uor

S 'mplineasc dorul lor.

El de geam se i lipete,

i privind, aa grete :

"Sorioare, v'adunaî

'i cu drag me ascultai.

«Dalba noastr de Regin,

^Creî Peleul se 'nchin,

Cânt, scrie, sau citete,

'Sau maestru zugrvete

-Intr'un cuib de adpost,

^Cum nu este, nicî a fost,

Unde artele frumoase

Prin obiecte preioase

'încadreaz minunat

'< Capul El' încoronat.

Imprejuru-î stau grupate

" Copilite alintate,

Ridetoare. cu ochi viî.

Ce se ntrec in veselii.



646 FLORILE DELA SINALA.

«Una versuri reciteaz,

«Alta 'n catifea brodeaz,

«Alta joac din clavir,

«Alta-î pune-un trandafir,

«i Regina câte-odat,

«Dea lor freamt încântat,

«Se trezete ca din vis

< i cu dînsele 'ntr'un rîs

«Las mintea-î gânditoare

-<Pe pmint s se coboare.

«Dar tcei, nici maî optii,

«Nici chiar frunzele clintii,

«Ccî Regina 'ncet se las

«Pe o pern de mtas,
«Ca s gusteun somn uor,

«Pstrând chipu-î zîmbitor.

«Ochiî ei se 'nchid în clip,

«Cum ÎI strînge-a luî arip

«Fluturaul din senin,

«Când se pune pe un crin.

«Somnul eî e drgla
«Ca de fraged copila

«Legnat sub o maram
«Pe sîn alb duios de mam,
«i 'mprejur de capul seu

«Fac un splendid curcubeu



FLORILE DELA SINAIA 647

Miî de visuri ingeretf,

Care vin din lumi cereti.»

Floricelele uimite

Stau tcute, linitite.

i cu toate într'un gând

pic în chor i <^ic pe rind :

Fie-Î c^iua, ca i faa,

' Ca i vara cu verdeaa !

' Fie-Î somnul dulce, lin,

' Ca i sufletu-î divin !

»

Ditp manuscriptul autvi ului.



LIII

EARNA LA SINAIA

rriri a negurilor sit de cu noapte earna cerne,

^ i pe dealuri ^i pe câmpuri un gîulgiii alb i trist aterne.

Unde a fost verdea draga, unde-a fost vîea cu florî

Zace moartea îngheat, trece vifor de fiori.

însui soarele, iubitul, de mâhnire se p,1trunde.

i, ca s n'o vad, fuge i departe se ascunde.



EARNA I,A SINAIA 649

Vaî ! ce-o sî devie lumea, sub acest cumplit troean,

Ce lungete (,liu:i n veacuri' de urit îi de alean r

In zadar jleite omul încântrile naturii,

Sbor de paseri, curs de ape, mângâerile cldurii,

Earna, baba pismitar deale lumiî veseliî,

Vrea s sting de sub ceruri' .i luminî i armonii

Ins mintea-f e tîmpit de a grijilor povar,

A uitat, din fericire, c trumoasa primvar

S'a retras cu tot avutul mândreî sale tinerei

Pe obraze de copile i în suflet de poei.

Strlucii cii-al vostru farmec, voî fîinî încânttoare,

i prin ochii votri veselî cerneî razele de soare,

Acordai a voastre lire, fii aî cerului senin,

i schimbai în cîuda erniî fulgif albi in flori de crin.



650 EARNA LA SINAIA

împrejur de-aceast mas, unde seara se adun,

Uitând lumea, noî s rîdem, s cântm cu voe bun,

Fr' a maî privi fereastra, dup care tremurând

Earna st i ne pândete ca o fear, cu reii gând.

Ea de nunta sa cu gerul cojoc alb î-a pus pe spate,

Dar, de hîd ce-î, o latr câniî spriaî din sate.

S'o alunge umilit peste noije erî i mri.

Mult departe de Castelul ce resun de cântri.

Iar de va cerca la anul pe la noî s vie îar,

S'o primim ca i acuma cu a rîsuluî fanfar.

Dup manuscriptul ctitorului.



LIV

BALADA PELEULUI

"plânge Prahova de vale

i se vaet mereu,

Tot ducând în a sa cale

Dorul Peleuluî seu.

Tulburat se repede,

Vrend de stânci a se isbi,

Cci cu dîn^a nul maî vede

Rîvnitor de a se îubi.



652 BALADA PELEULUi

De când apa curgtoare

i cu soarele ceresc

Au menire nvietoare

Pentru sinul pmîntesc,

Dându-Î vîea i rodire,

Veselie i noroc,

Ea, prin dulce recorire,

El, prin razele-T de foc.

Peleul cu stem 'n frunte

i 'n vesminte de cristal

Venîâ (Silnic dela munte,

Peste maluri dând nval,

i toi braqliî, în mirare

De-a-1 vedea clocotitor,

Fremetaij cu întrebare:

Unde-1 duce viul dor ?

El sburâ cum gândul sboar
Prin selbatice pduri,

Locuite-odinioar

De uri marî, de mari vulturî,

i mergea ca sa se culce.

Plin de vîea fericit,

Pe al Prahovei sin dulce,

Ca 'ntr'un leasfn mult iubit.



BALADA PELESULUÎ 653

'amândoî 'n desftare

Se duceau întrulocaî

Pân 'n jos, dela hotare,

Mult departe de CarpaT,

Veseli, rtcind pnn lume,

Sub cer vecinie zîmbitor,

El, uitând chiar al seu nume.

Ea, chiar locu î de izvor.

Bune vremi erau pe-atunce,

Când ursituluî din stânci

Nu-î psa ca s s'arunce

Peste rîpele adâncî.

II mâna dorul, ce este

Dulce-al inimiî avint,

Care trece ca 'n poveste

Peste mri i sub pmînt.

Intr'o ^i... aa se spune,

Cleto.rul tinerel

Zri 'n drumu-î o minune,

O minune de Castel,

Ce 'ntr'o clip rsrise

Din pmîntul scorburos

'a luî porî cu drag deschise

Unuî Resre elorios.



654 BALADA PELESULUl

El veqlii trecând drept soare

Pe sub codriî btrînetî

O Regin cânttoare

De balade românetî,

l frumoase mrgrite
Pe selbatice poticT,

i pe drumurî nsipite

Urme de picioare mici.

î-au(^li ce nu s'aude

In desimile din munî,

Nu urlrî de feare crude,

Nu cderi de bra(^i cruni,

Ci divina melodie

De dulci glasuri argintit

i de organ ce re'nvie

Jalea morilor copiî.

Frmecat, Peleul ede
Pe o stânc, 'n loc oprit.

Vede i nu-i vine-a crede.

Simte ce n'a maî simit.

Ca i dînsul în uimire

Munii verc^î cu crescet alb

Aintesc a lor privire

Pe Castelul acel dalb.



BALADA PELESULtJT 655

Splendida nalt cldire,

Ce strluce-acum sub cer

Cu maeastra 'mpodobire

Unui mândru juvaer,

E menit s devie

In present i 'n viitor

Cuib voîos de ospeie,

Cuib de glorii i onor.

III

Iat Reiele sosete

Lâng Pele gânditor

il întreab, de voete

Ca s-î fie de-ajutor,

Cci e june i e tare

Cât opt-decî de zmeiorî

i cu braul luî e 'n stare

S 'nvîrteasc roi de morî.

Peleul l'aâ cuvinte

Se trezete ca din vis.

Zare nou n a sa minte

De odat s'a deschis.

Bucuros el la turbin

Se repede chîar din zori,

Ca s macine lumin
De Ia fulcreriî din nori.



656 BALADA PELEULUÎ

i de-atuncT, când noaptea vine

I.unecând pintre arini,

Aste locuri le vec^î pline

De fantastice lumini".

Vel feeric se întinde

Peste falnicul Castel,

Ce ferestile-î aprinde

Ca de-un soare-ascuns în el.

piua, Peleul lucreaz

Cât un uria vînjos,

Iar când ^iua însereaz

Redevine Fet-frumos

i 'n Castel apoi apare

Cu 'n pas vesel, triumfal,

Cci e Naul seu i are

Loc la prânzul cel regal.

Intre flori i 'ntre copile,

Intre ambii Suveranî,

El s'arat mic de qlile.

Dei are miT de anî.

i Regina 'nveselit

11 dismeard' adese-orî

fe-a luî coam împletit

Cu brilîanî scânteitorî.



BALADA PELESULUi 60

Apoi, mândrul, dup cin.

La toî las remas bun,

Salt sprinten, se închin

i, plecând ca un nebun,

El se duce s se culce,

Plin de vîea, fericit,

Pe al Prahovei sin dulce,

Ca 'ntr'un leaen mult iubit.

Ea îl mustr cu blândee

i-î tot qlice c-î pcat

De a perde 'n tineree

Cursul seu neatîrnat.

El respunde 'n veselie :

'< Mândr fiî de-al meu noroc,

«)ic luminii ca s fie,

«i lumin e pe loc!»

Dup manuscriptul autoruh.
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LV

PE UN ALBUM

pve vrei s scriu pe-acest album

Frumoase versuri ca i tine,

Cereasc floare al teu parfum

îmbete sufletul din mine.

De vrei s cânt cu ginga dor

Tot ce inspir' a ta privire,

Deschide-mî ceru 'ncânttor

Prin îngereasca ta zîmbire.



PB UN ALBUM 659

Deaî vrea s-mî spuî tu un cuvînt

Pe care nu ndrznesc a-î ^ice,

Eu m'a trezi chîar din mormînt,

Ca s te cânt voios, ferice.

JDup manuscriptul autortih.



LVI

SCRISE PE MORMINTELE
DELA SEGENHAUS-MONREPOS-NEUWIED.

/^a Pontiful, care duce pe cap darurile sfinte,

Muntele pe culme-î poart aste pa cinice morminte.

Rug, doruri i tmâie iau spre ceruri sborul lor

i s'apropie de ceruri lâng sufletele lor.

Dup manuscriptul autorulut.



L-VII

DESCAXTIC

R!
asai soare

'Frioare,

Cu 44 raze arc^etoare.

40 ine-i-le,

4 mie dâ-mi-le,

Doue 'n frunte

Maî mrunte,

Doue maî scânteitoare

Peste ochi i îioare.



662 DESCÂNTIC

Soare luminos,

Cât e?tî de rzos,

Cât eti de frumos,

Aa s fiu i eu frumoas,

Rzoas,
Luminoas

In ochii mândrului meu,

Pei-mi-l'ar Dumnec^eu !

Dup fnanuscriptul autorului.



LVI II

ADIO
LA PLECAREA MEA DIN CASTELUL PELES

7 n ora de plecare pe-a 'nstrinriî cale.

Eu fac un trist adio i vesele urri

i eriî, i Reginei, i Maestiî Tale,

Treime strîns cuprins în dragele-mî sperrî.

Tu, prin înelepciune i dalba vitejie
;

Regina, prin comoara-î de daruri' sufleteti,

i eara, prin avîntu-î deo mare 'mperie,

Ve completai cu fal sub ochi dumne»^eetT.



664 ADIO LA PLECAREA DIN CASTELUL PELE

Noroc i vîea lung i glorie deplin

S ve reverse voue puterea cea divin,

Ca s 'mpliniî destinul ce este 'n ceruri scris.

i mie faca-mî parte ca s revin aice

i în Castelul Pele, uîmit, s cânt ferice

Minunea întruprii a scumpuluî meu vis.

Xu, Dunrii nu-î pas de-a vîntului turbare.

Ea curge maestoas spre mândrul resrit.

Ca dînsa, omul neao i cu menire mare

Prin valurile lumii pete linitit.

Tu, Sire, 'n România fcând desclecare,

La fapte glorioase de cer predestinat.

Cu spada neînvins î-aî dat neatîrnare,

Cum se cuvine eriî ce-î demn-a fi Regat.

i îns-î maî remâne, o ! Sire, multe-a face

Pas dar tot înainte, trecând mre, în pace,

Prin sgomotul nemernic de patimi mieletî.

Carpaiî nalîT, cu care tretT în înfrire,

Pe fruntea-î coronat intind a lor privire,

Spun astc^î cu glas tare în lume cine eti.



ADIO LA PLECAREA DIK CASTELUL PELE 665

Dar tronul ca i rîul aspir ca s creasc !..

Eli, care din junie sttut-am neclintit

Cu inima lipit de eara strmoeasc
i toate-a eî avînturî profund le-am resimit,

tiu eara ce voete, tiii ce doreti tu, Sire,

Cunosc a tale visuri de Rege creator

i gându-mî se unete sume cu-a lor mrire,

Ce umple zarea larg din vastul viitor.

Vrem într'o c^i Carpaiî s 'ncing n ast lume

O Românie 'ntreag i demn de al eî nume,

Crescut i ntrit sub sceptru-î legendar.

Vrem falsele hotare dintre Românî s pear
'acest castel feeric, cldit la col de ear,
In centrul României s luce ca un far.

Dup manuscriptul autorului.



LIX

UNOR CRITICI

\7oî, ce ctai defecte în scrierile mele

i intonai fanfare când constataî în ele

Greeli, imagini slabe, cuvinte ce ve par

Lipsite de-armonie, erori chiar de tipar,

—

Voî care ve dai truda de-a terge de pe lume

Tot lucrul de-o viea întreag î-al meii nume,

De ce atâta rîvn 'atâte opintiri

Ca s aflai în mine a voastre însuiri?



UNOR CRITICI 667

Poetul care cânt natura 'n înflorire,

Simirea omeneasc, a Patriei mrire,

Chiar slab s-î fie glasul, e demn de-a fi hulit,

Când altul vine 'n urm cu glas maî nimerit?

i oare se cuvine, i oare-î cu dreptate

De a schimb în crime a sale mici pcate r

O I critici bum de fa, poei în eapte luni,

X'ulturul nu se mic de-un ipet de lstunT.

Orî-care pseric î:pî are ciripirea,

Ce 'n treact pe-astâ lume încânt au(^irea,

Xlând un imn la ceruri prin alte imnuri miî

'adâogând o not l'a lumii armonii.

Am scris eu multe versuri, i poate chTar prea multe,

Dar n'am cerut Ia nime cu drag s le asculte,

Nici mî-a trecut prin minte trufa ca s pesc
In fruntea tuturora ce 'ntr'una versuesc.

E unul care cânta maî dulce de cât mine r

Cu-atât maî bine eriî, i luî cu-atât maî bine !

Apuce înainte s'ajung cât de sus, —
La resritu-î falnic se 'nchin' al meu apus.

1
Iar VOI, care asupr-mî sgei tocite tragei,

Cântai, dac se poate, fiî buni i nu maî rageî

!

Mircetî.

Dup manuscriptul autorulm.
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